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7.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın, SARS hastalığına karşı 

alınan tedbirlere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 
(7/617) 

8.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, Ege Bölgesindeki orman 
yangınlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin 
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10.- Denizli Milletvekili Mehmet Neşşar'ın, Denizli'de 19 Mayıs gös
terilerinde yer alan bir okula ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı (7/668) 

11.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya Tarım İl Müdürlüğün
deki tayinlere ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün 
cevabı (7/672) 

12.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'nin Enez İlçesindeki 
sınır kapısının tekrar açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan, ECO ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunca Bişkek'te 

düzenlenen "AİDS ve Gençlik" konulu panel ile AİDS hastalığındaki son gelişmelere, 
Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe, Afyon İlinin ekonomik ve sosyal sorunlarına, 

Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir, Çankırı İlinin ve Çankırı Silah Sanayii ve Ticaret 
A.Ş.'nin sorunlarına, 

Ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılması amacıyla kurulan (10/8, 48) 
esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun, başkan, başkari-
vekili, sözcü ve kâtip üye seçimlerini yaptığına ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan (6/197) esas numaralı soruya Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 
11 inci " " (6/213), 
15 inci " " (6/224), 
16ncı " " (6/225), 
Esas numaralı sorulara Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler, 
Cevap verdi; 
(6/197), (6/213), (6/224) esas numaralı sorularda, soru sahipleri karşı görüşlerini açıkladılar. 
2 nci sırasında bulunan (6/198), 

(6/202), 
(6/203), 
(6/206), 
(6/207), 
(6/208), 
(6/210), 
(6/211), 
(6/212), 

(6/214), 
(6/215), 
(6/222), 

Esas numaralı sorular üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından yazılı soruya çevrildi; 
(6/198), (6/208), (6/210), (6/212), (6/214), (6/215) esas numaralı soru sahipleri de görüşlerini açık
ladılar. 

Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 

1 inci sırasında bulunan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hiz
met Kanunu ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

3 üncü 
4 üncü 
5 inci 
6 ncı 
7 nci 

8 inci 
9 uncu 

10 uncu 
12 nci 
13 üncü 
14 üncü 

II 1 

M 1 

II 1 

I. 

" • 
" 
II II 

II II 

I. 

M M 

M M 
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Tasarısının (1/324) (S. Sayısı: 54), görüşmelerini müteakiben yapılan oylamadan sonra, kabul edilip 
kanunlaştığı açıklandı. 

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152) görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 

Grup başkanvekillerinin bundan sonraki işler için hazır olmadıklarını beyan etmeleri üzerine, 
19 Haziran 2003 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.06'da son verildi. 

Sadık Yakut 
Başkanvekili 

Enver Yılmaz Türkân Miçooğulları 
Ordu İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No. : 134 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
19 .6 .2003 PERŞEMBE 

Tasarılar 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Örgütlü Suç
lar, Terörizm ve Diğer Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/612) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
5.6.2003) 

2.- Elektronik İmza Kanunu Tasarısı (1/613) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Sanayi 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 9.6.2003) 

3.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Romanya'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/614) (Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003) 

4.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Bulgaristan Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/615) (Millî Savunma ve Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003) 

5.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Slovenya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/616) (Millî Savunma ve Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003) 

6.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Letonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/617) (Millî Savunma ve Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003) 

7.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Litvanya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/618) (Millî Savunma ve Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003) 

8.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Slovak Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/619) (Millî Savunma ve Dışişleri Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003) 

9.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Estonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/620) (Millî Savunma ve Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003) 

10.- Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/621) 
(Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.2003) 

11.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(1/622) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003) 

12.- Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/623) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2003) 
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Teklifler 
1.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un; İş ve Sigorta Barışı Kanunu Teklifi (2/147) 

(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.5.2003) 

2.- Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın; 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkın
daki Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/148) (Adalet Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2003) 

3.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Mad
desinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi (2/149) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 11.6.2003) 

Rapor 
1.- Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

Raporu (1/610) (S. Sayısı: 180) (Dağıtma tarihi: 19.6.2003) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 

1.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars TELEKOM abonelerinin borçlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2003) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bir emniyet personelinin terfii ile ilgili iddialara ilişkin 

İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/799) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.2003) . 
2.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, özelleştirme nedeniyle işsiz kalan işçilere ilişkin Dev

let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/800) (Başkan
lığa geliş tarihi: 17.6.2003) 

3.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, medya sahiplerinin ilgili kuruluşlarca denetlen
mesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/801) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2003) 

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, hızlı tren projesi kapsamına Antalya hat
tının alınmamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/802) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17.6.2003) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

19 Haziran 2003 Perşembe 
BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER : Enver YILMAZ (Ordu), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. - Y O K L A M A 
BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım. 

Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salon
da bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen sayın milletvekil
lerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme 
giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisin
de Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 
Konuşma süreleri 5'er dakikadır. Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir; hükümetin cevap 

süresi 20 dakikadır. 
Gündemdışı ilk söz, basında çıkan, Mardin İlinde yaşanan recm olayları iddiasına ilişkin söz 

isteyen, Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'a aittir. 

Buyurun Sayın Doğan. (CHP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

I.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, bir gazetenin Mardin İlinde yaşandığını iddia et
tiği asılsız recm olayıyla ilgili haberlerin halk üzerinde yarattığı olumsuzluğa ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 15 Haziran 2003 
tarihinde, Cumhuriyet Gazetesinin Dergi Pazar ekinde "Kadınların Şemse Günlüğü ve Recm Günü 
Yaşananlar" başlığıyla yurt genelinde yayımlanan haber, seçim bölgem olan Mardin yöresindeki 
halkımın sosyal yaşantısıyla ilgili olarak, her yörede olduğu gibi, meydana gelen bir adlî vaka, Helal 
Acil ve Şemse Allak'ın öldürülme olayı ve onun evveliyatı olan ırza geçme hadisesi, gazetede çar
pıtılarak, sanki Mardin yöresinde recm uygulaması yapılıyor gibi, doğru olmayan ve gerçekle bağ
daşmayan bir haber olarak verilmiştir. Mardin'in hoşgörü anlayışı zedelenmiş olup, Mardinli hem-
şerilerimin hoşgörüsü hakkında yanlış intibalar yaratılmıştır. Bu nedenle, gündemdışı söz almış 
bulunuyorum; Yüce Heyetinizi ve televizyonlarının başında bulunan saygıdeğer vatandaşlarımızı 
saygıyla selamlıyorum. 
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Şunu açıkyüreklilikle ve onurla ifade ediyorum ki, seçim bölgem olan Mardin, ülkemizde, sos
yal yaşantıda ön saflarda yer almakta, kültürüyle, insan yapısıyla ülkemizde ve bölgemizde 
lokomotif görevi yapacak niteliktedir. UNESCO, Mardin'in bu özelliğini tespit ederek, dünyaya 
yayımlamıştır. 

İnanç ve kültür şehri olan Mardin İlimizde, töre yasaları değil, Türkiye Cumhuriyeti yasaları 
uygulanmaktadır. Cumhuriyet Gazetesinde işlenen konu, ferdî bir olaydır; tüm yöreye mal edilmesi 
yanlıştır ve Mardin'in töre yasalarıyla yönetildiği, evlilikdışı ilişkilerin recmle cezalandırıldığı, 
namus adına katledilenlerin genellikle bilinmeyen bir yere gömüldüğü, mezartaşının siyaha boyan
dığı, namusu temizlenen evin damına beyaz bayrak asıldığı, daha sonra duvarlarının beyaz kireçle 
boyandığı iddiaları gerçekdışıdır. 

Ülkemizde köklü kültür ve bilgi üreten, gönlümüzde ayrı bir yeri olan Cumhuriyet Gazetesinin 
yetkililerinin, haber neşretme konusunda daha dikkatli, daha duyarlı olmalarını temenni ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tür olayların bir daha yaşanmaması için, 59 uncu 
hükümetimizin, bölgemizde eğitimin önemini gözönüne alarak, yeni öğretim yılında, en azından, 
bölgemize ait öğretmen tayinlerinde hassasiyet göstermesi çok önemlidir. 

Terörden yıllarca mustarip olan bölgemizin birçok köyündeki, eğitim yuvası olan okulların ve 
sağlık ocaklarımızın onarılması ve kapalı bulunan sağlık ocaklarının acil olarak hizmete açılması 
gerekmektedir, 

Branş öğretmeni ve sınıf öğretmeni ile doktor, ebe ve hemşire açığımız had safhadadır. Bu 
açığın kapatılmasıyla, köylü vatandaşlarımızın eğitim ve sağlık konusundaki sıkıntıları da 
giderilecektir. 

Özellikle, köylü vatandaşlarımızın ulaşım sorunlarını çözmek için, fizikî şartları çok bozulan 
köy yollarımızın onarımı ve asfalt yapımı için, Köy Hizmetleri Mardin İl Müdürlüğüne ödenek ve 
araç -özellikle kamyon- gönderilmesini rica ediyorum. 

Günümüzde elektriğin ulaştığı bölgede, sonuçta, medenî toplumların sahip olduğu hizmetler
den dolayı sağlık ve eğitime de ulaşılmaktadır. Elektrik olmayan köylerimizde, vatandaş, doğal hak
kı olan çamaşır makinesi, buzdolabı ve televizyon kullanamamaktadır. Bence duble yollardan ön
ce, ülkemizin ücra köşelerine elektrik, yol ve su götürerek insanca yaşam koşullarını sağladığımız 
takdirde, bölgede, yer yer de olsa, görülen cehaleti ortadan kaldırmış oluruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Doğan. 
MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Dolayısıyla, Yüce Önder Atatürk'ün hedeflerinden birinin cehaletle mücadele olduğunu, Yüce 

Heyetiniz huzurunda tekrarlamak istiyorum. 

Yedi ay yaşam mücadelesi veren Şemse Allak'ın yaşaması için Diyarbakır'da hizmet veren 
kadın merkezi (KA-MER) yöneticilerine, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diyarbakır Devlet 
Hastanesi yetkililerine, gösterdikleri ilgi ve yardımlarından dolayı, Mardin halkı adına teşekkür 
ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yalnız, ekonomik özgürlüğü olmayan veya aileiçi şiddete 
maruz kalan kadınlarımızın kendilerini güven ve huzur içinde hissedecekleri sığınma evleri, doğu 
ve güneydoğu bölgelerimizdeki tüm şehirlerde yaygınlaştırılmalıdır. Böylelikle, kadınlarımız, mes
lek kurslarıyla, kalifiye eleman olacak, ekonomik ve fikrî özgürlüğe kavuşmuş olacaktır. 
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KA-MER'in bölgemizde yaptırdığı araştırma raporuna göre, kadınlarımızın yüzde 55'i okuma 
yazma bilmemektedir. Ayrıca, kadınlarımızın yüzde 15'inin resmî nikâhı bulunmadığı tespit edil
miştir. Bölge kadınlarımızın makûs talihinin bir kader olmadığını göstermeliyiz. 

Bu arada, belediyelerle ilgili, izin verirseniz, bir şey söylemek istiyorum. 
Değerli arkadaşlar, Mardin'de, AKP dışındaki tüm belediye başkanlarımız mustariptir; yardım 

alamıyorlar, parasızlıktan hizmet veremiyorlar. Diğer belediyelerle aynı şekilde yardım yapılmasını 
diliyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Doğan. 

Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda büyük bir uğultu var. Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünün 68 inci maddesini okuyorum: "Başkan, görüşmeler sırasında gürültü veya kavga çıkar ve 
bu nedenle çalışma düzenini kuramazsa, kürsüde ayağa kalkarak, toplantıya ara vereceğini ihtar et
mek suretiyle gerekli gayreti gösterir; buna rağmen, gürültü ve kavga devam ederse oturuma en çok 
bir saat ara verir." 

Sayın milletvekillerinin, sayın bakanlarımızla görüşmelerini kulislerde yapmalarını, dolayısıy
la, Genel Kurulun daha sessiz bir şekilde dinlenilmesini Başkanlık rica ediyor. 

Şimdi, gündemdışı konuşmaya, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından cevap verilecektir. 
Konuşma süresi 20 dakikadır. 

Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz ev
vel bir gazetede çıkan haber üzerine hissiyatını dile getirmeye çalışan çok değerli milletvekili ar
kadaşımın burada ifade ettiği hususlara, hükümet olarak da, şahsen da katıldığımı ifade etmek is
terim. 

Bu olay, yaklaşık, altı ay kadar evvel meydana gelmiştir. Buraya gelmeden evvel, gündemdışı 
konuşmanın söz konusu olduğu anlaşılınca, Mardin Başsavcımızdan bilgi aldım. Bu olay, münferit 
bir olaydır ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde de zaman zaman, maalesef rastladığımız bir olaydır. Bu 
olayı bir bölgeye mal ederek ve genelleme yaparak bir sonuca varmak, o bölgenin saygıdeğer insan
larına haksızlık olur, insafsızlık olur. Keşke, bu neviden olaylar olmasa; ama, ne yapalım ki, çok 
değişik sebeplerden dolayı, ister eğitim yetersizliğinden ister sosyokültürel sebeplerden ister 
ekonomik yetersizlikten, yetmezlikten ya da insanlık hali, maalesef, bu neviden, hepimizi üzen, hiç 
tasvip etmediğimiz olaylar meydana geliyor; ama, bunun, sadece o bölgeye mahsus gibi gösterilip, o 
bölgenin insanlarını töhmet altında bırakmak, onları zan altında bırakmak ve bu neviden suçların sık
ça işlendiği bir bölge gibi bir sonuca varmak, bence doğru değildir; evvela, bunu belirtmek istiyorum. 

İkincisi, tabiatıyla olayın adlî boyutu var. Söyledim; altı aya yakın bir süre evvel bu olay mey
dana gelmiş, bunun üzerine de, oradaki başsavcılık olaya vazıyet etmiştir. Şu an burada dile 
getirilen olayla ilgili soruşturma, ağır cezada yargılama safhasına kadar gelmiş bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, yargıya intikal eden bir olay olması hasebiyle de, bunun üzerinde burada çok fazla 
konuşmak da, bence, doğru değildir. Sadece, ben de, bir hissiyat olarak, bir düşünce olarak Sayın 
Muharrem Doğan'ın burada dile getirdiği hususlara katıldığımı, bölgenin tümünün münferit bir 
olaydan yola çıkarak zan altında bırakılmasının doğru olmayacağını, oradaki insanlarımızın da, 
Türkiye'nin her köşesindeki insanlar gibi, son derece saygıya layık, saygıdeğer insanlar olduğunu 
burada bilvesile ifade etmek istedim. 
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Hepinize teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Gündemdışı ikinci söz, Atatürk'ün Amasya'ya gelişi ve Amasya Tamiminin 84 üncü yıldönümü 
nedeniyle söz isteyen Amasya Milletvekili Hamza Albayrak'a aittir. 

Buyurun Sayın Albayrak. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

2.- Amasya Milletvekili Hamza Albayrak'in, Atatürk'ün Amasya'ya gelişinin ve "Kutsal İttifak" 
olarak da bilinen Amasya Tamiminin 84 üncü yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 

HAMZA ALBAYRAK (Amasya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, televizyonlarının 
başında bizleri izleyen aziz milletimiz; "Kutsal İttifak" olarak da bilinen Amasya Tamiminin 84 ün
cü yıldönümü dolayısıyla gündemdışı söz almış bulunuyorum; hepinizi, şahsım ve tüm Amasyalılar 
adına en kalbî duygularla selamlıyorum. 

12 Haziran 2003 günü, Amasyamızı şereflendiren başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Meclis 
Başkanımız olmak üzere, tüm katılımcılara ve emeği geçenlere içtenlikle teşekkür ediyor; hepsini, 
ayrı ayrı, katkılarından dolayı kutluyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunun ilk adımı Amasya'da bu tamimle atılmıştır. 
Amasya Tamimi, siyasî ve hukukî yönden büyük önem taşıyan tarihî bir belgedir. Bu tamimle, mil
lî mücadele fikri artık bir fikir olmaktan çıkmış, bir eyleme dönüşmüştür. Mustafa Kemal Paşa, 
Anadolu'da başlayan millî mücadelenin hedefini ve yöntemini belirlemiştir. Tamim, bir bağımsızlık 
bildirişidir. Bu tamimle, istiklal meşalesi yakılmıştır. Tamim, 23 Nisanın müjdecisi, cumhuriyetin 
doğum belgesidir. Çatısı altında bulunduğumuz Yüce Mecliste yer alan "Hakimiyet bilâ kaydü şart 
milletindir" ifadesinin ilk tescilidir. 

Değerli milletvekilleri, şahsî egemenliğin reddedildiği, millet iradesinin ve sivil inisiyatifin 
temel alındığı yerdir Amasya. Kurtuluşun, yeniden dirilmenin, bağımsızlığın girizgâhıdır Amasya. 
Mustafa Kemal Paşa, 12 Haziran 1919'da, Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi'nin davetiy
le, Amasya'da coşkulu bir kalabalıkla birlikte Cülus Tepe'den Amasya'ya girer. Amasya Müftüsü 
Tevfik Efendi'nin, Amasya girişinde karşıladığı Mustafa Kemal Paşa'ya "bütün Amasya emriniz-
dedir; gazanız mübarek olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Himmetiniz payidar olsun" sözleriy
le verdiği destek ve moralle, millî mücadele hareketinin, ilk yazılı tamimle dünyaya ilanıdır. 

Mustafa Kemal Paşa, Amasyalılara yaptığı konuşmada "padişah ve hükümet, itilaf devlet
lerinin elinde esir bir vaziyettedir. Memleket elden gitmek üzeredir. Bu kötü vaziyete çare bulmak 
için, sizlerle işbirliği yapmaya geldim. Hep beraber, aziz vatanımızı ve istikbalimizi kurtarmak için 
çalışmalıyız" demiştir. 

Amasyalılar "buna hep beraber yemin edelim" diyerek, Anadolu insanının millî hâkimiyet ve 
millî istiklale dayanan millî mücadelesini başlatmıştır. Emekli Müftü Abdurrahman Kâmil Efendi, 
ramazan ayının mübarek günü olan cumada, Atatürk'ün talimatıyla yapmış olduğu vaazında, 
Beyazıt Camiinde "Yegâne çare-i halâs, halkımızın doğrudan doğruya hâkimiyetini eline alması ve 
iradesini kullanmasıdır" deyip, millî mücadelenin kenetlendiği yerin Amasya olduğunun altını çiz
miştir. 

Atatürk, bizzat kendisinin kaleme aldığı Amasya Tamimiyle "milletin istiklalini, yine milletin 
azim ve kararı kurtaracaktır" diyerek, Anadolu'da kalma, sine-i millete dönme kararını almıştır. 22 
Haziran 1919'da tüm dünyaya bunu ilan etmiştir, millet egemenliğini dile getirmiştir, vatanımızın 
uğradığı haksız işgallere ve haksızlıklara karşı Türk Milletinin duygularına tercüman olmuştur. 

- 4 0 1 -



T.B.M.M. B : 96 19 . 6 . 2003 O : 1 

Tamimde "vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir" şeklinde, ilk ifade, yer almaktadır. 
Millet ve memleket meselelerine sahip çıkacak bir millî heyetin kurulması söz konusu edilmekte, 
millî birlik ve beraberlik içerisinde, millete dayanan bir mücadeleyle başarıya ulaşılacağının mesajı 
verilmektedir. Millet gerçeğine dayanarak, altüst olan düzenin yerine, yeni bir düzeni öngörmek
tedir. İstiklal, bu yeni düzenin parolası, millî iradeye dayanan millî hâkimiyet ilkesi de gücüdür. 

Kısaca, Amasya Tamimi, Türk tarihinde hukukî ve siyasî önemiyle yeni bir Türk Devletinin 
kuruluşunu hazırlayan bir temel vesika olması bakımından özel bir değer ifade etmektedir. Amasya 
Tamimi, ayağa kalkmanın, kendine dönmenin onurunu taşımaktadır. Amasya ve Amasyalılar da, 
buna ev sahipliği yapmanın ve gönlünü, inancını ortaya koymanın gururunu taşımaktadır. 

Tarihin tapusu, bilim ve sanatın kapısı, istiklal ve kurtuluşun eşiği, kültür ve uygarlıkların 
beşiği Amasya, Osmanlıya arka bahçe, cumhuriyete öncülük yapmış; Amasyalı, devamlı, devlet 
kuranların, devleti ayakta tutmak isteyenlerin yanında yer almıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Albayrak. 
HAMZA ALBAYRAK (Devamla) - 7 500 yıllık tarihiyle eğitim, kültür, doğa ve termal turiz

me öncülük eden ve Anadolu'ya Oxford olmuş Amasyamız, 1998 yılında cumhuriyetimizin 75 in
ci yıldönümü münasebetiyle kendisine vaat edilen üniversitesini bu Yüce Meclisten beklemektedir. 
Hiç şüphesiz ki, bu Yüce Meclis, Amasya'ya hak etmiş olduğu, gecikmeli de olsa, üniversitesini en 
kısa sürede verecektir. 

Amasya Tamiminin 84 üncü Yıldönümünü kutlar; ilginize ve Amasya'ya olan katkınıza şim
diden teşekkür eder; hepinize saygılar sunarım efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Albayrak. 
Gündemdışı üçüncü söz, memur maaşlarıyla ilgili söz isteyen, Balıkesir Milletvekili Sedat 

Pekel'e aittir. 

Buyurun Sayın Pekel. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

3.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, hükümetin, kamu çalışanlarının maaşlarına yapmak 
istediği zam oranlarının az oluşunun getireceği sorunlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin 
gündemdışı konuşması 

SEDAT PEKEL (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamu çalışanlarının maaş 
zamlarıyla ilgili sorunlarına dikkati çekmek üzere gündemdışı söz almış bulunuyorum; konuşmama 
başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sosyal ve ekonomik eşitsizliğin sürekli arttığını, memurun, işçinin, emeklinin, dul ve yetim
lerin, ne yazık ki, enflasyon karşısında acımasızca ezildiğini üzülerek görüyoruz. Çalışanları, emek
lileri ezen bu düzenle mücadele etmek, hepimiz için kaçınılmaz bir görevdir. 

Sayın milletvekilleri, memurlarımızın ücretlerine temmuz ayında yapılacak zam ile kamu iş
çilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin hâlâ sürdüğü, hükümet yetkililerince kamuoyuna açık
lanmıştır. Memur maaşlarına bu yılın ocak ayında yansıtılan yüzde 5 zam sonrası, hükümet, nisan 
ayı içinde de zam sözü vermiş; ancak, geçen süre içinde çalışanlarımızın bu beklentileri maalesef 
boşa çıkmıştır. Temmuz ayında yapılacağı söylenilen ve henüz görüşmelerinin sürdüğü açıklanan 
zam oranının ise yüzde 5 ile yüzde 7 arasında olduğu belirtilmektedir. Yapılacak zam oranının belir
sizliği bir yana, konuşulan zam oranının düşüklüğü kamu emekçileri tarafından tepkiyle karşılan-
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maktadır. Ülkemizin önemli bir çoğunluğunu ilgilendiren bu konunun geciktirilmeden ve en ger
çekçi rakamlarla kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Bununla birlikte, kamu işçileri ile 
hükümet arasında devam eden ücret artışıyla ilgili görüşmelerden reel bir rakamın çıkacağını ümit 
etmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, memurlarımızın aldığı ücret, enflasyon karşısında sürekli erimektedir. 
Bununla ilgili olarak bazı rakamlara dikkat çekmek istiyorum. Maliye Bakanlığı kamu görev
lilerinin aylıklarının hesaplanmasında kullanılan verilere göre 1998 yılında memur maaşları yüzde 
20 oranında erimiştir. Bu oran, 1999'da 14,2; 2000'de 18,2; 2001'de 13,8 ve 2002'de de 17,9 olarak 
tespit edilmiştir. Yılın ilk altı ayı bitmek üzereyken, enflasyonun, yüzde 15 olacağı da kesinleşmiş
tir. Bu durumda, memur maaşlarında, bu ay sonu itibariyle yüzde 10 oranında erime gerçekleşmiş 
olacaktır. Yılın ilk yarısı için verilmesi gereken zam oranı yüzde 15'ken, memurlara net yüzde 5 
verilmiş, hükümet, kamu emekçilerimize, refah payı hariç, yüzde 10 borçlu kalmıştır. Bu rakamlar 
ışığında, sosyal ve ekonomik eşitsizliğin sürekli arttığını görmemek imkânsızdır. 

Sayın milletvekilleri, yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş, yaşamlarının son günlerini rahat ve 
huzur içerisinde geçirmek isteyen emeklilerimizin, bununla birlikte dul ve yetimlerimizin de, gelir 
dağılımı bakımından haksızlığa uğrayan bir kesim olduğu açıktır. Aldıkları aylıklarla, yoksulluk 
sınırının altında yaşam mücadelesi veren işçi ve memur emeklilerimiz, dul ve yetimlerimiz yoksul
luk sınırından kurtulmayı, gelir dağılımındaki adaletsizliğin düzeltilmesini ve gelirlerinin bir an ön
ce insanca yaşanabilir seviyeye çıkarılmasını beklemektedirler. 

Değerli milletvekilleri, emeklilerimizi yakından ilgilendiren önemli bir başka noktaya dikkat 
çekmek istiyorum. Sosyal devlet ve eşitlik ilkesine esas olarak, Emekli Sandığı ve SSK emeklileri 
arasında, bağlanan aylıklar bakımından bir farkın olmaması gerekirken, yıllardır eşitlik ilkesi çiğ
nenerek, çıkarılan kanunlarla eşitsizlikler ve haksızlıklar artmış, aylıklarda, olmaması gereken fark
lılıklar oluşmuştur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Pekel. 
SEDAT PEKEL (Devamla) - Çalışma süreleri, prim ödeme gün sayıları, ödenen prim ve ver

giler bakımından ortak özellik taşıyan işçi ve memurlara farklı sistemlerin uygulanması, farklılık
ların oluşmasına neden olmuştur. Bunun en somut örneği, aylık bağlama oranlarında görülmektedir. 

4447 sayılı Kanunla, aylık bağlama oranlarında hak kaybı getiren değişiklikler yapılmış, 
Emekli Sandığı kapsamında yirmi yıl prim ödemiş bir hak sahibine yüzde 70 oranında aylık bağ
lanırken, aynı süre prim ödemiş SSK emeklisine yüzde 55 oranında aylık bağlanmıştır. 2000 yılı ön
cesi dönemde, en az aylık bağlama oranı, 4447 sayılı Kanunla yüzde 35'e çekilmiş; Emekli Sandığı 
Kanununda ise, yüzde 70'lik bağlama oranında değişiklik yapılmamıştır. Bu bakımdan, SSK emek
lileri için de aylık bağlama oranı yüzde 70'e çekilmeli ve bu şekilde eşitlik sağlanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, emeklilerimiz arasında, ekonomik ve sosyal bakımdan dikkat çeken 
eşitsizliklerin diğerlerini ise şu başlıklar altında toplayabiliriz: 

Aylık hesaplanmasında, Emekli Sandığı kapsamında olanların en son kazançları dikkate alınır
ken, SSK'lılar bakımından, çalışılan sürelerdeki ortalama yıllık kazanç esas alınarak aylıklar hesap
lanmaktadır. 

506 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerde, sosyal güvenlik haklarında temel normlar, genel 
ölçüler ve yaşam koşullan dikkate alınmamıştır. 

Sosyal güvenlik kuruluşları arasında norm ve standart birliği sağlayacak değişiklikler yapıl
mamış; farklılıklar nedeniyle emekliler, kendi içlerinde küstürülmüşlerdir. 
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SSK'da, aylıkların artışı, aylık tüketici fiyatlarına endekslenmiş; Emekli Sandığında ise, gös
terge ve katsayı sistemine göre artışlar yapılmaktadır. 

Emekli Sandığında, çalışanların haklarına paralel olarak emekli aylıklarında artışlar yapılırken, 
SSK'da ise aylık TÜFE ile artışlar öngörülmüştür. 

Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen yapılan 75 000 000 ve 100 000 000 liralık 
zamdan sonra 58 inci hükümetin Başbakanı Sayın Abdullah Gül tarafından TÜFE artışının da 
devam edeceği sözü verilmesine rağmen, bu artışların yapılmaması, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini 
gerçekten zor durumda bırakmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SEDAT PEKEL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, sosyal ve ekonomik eşitsizliğin önüne geçmek, memurumuzu, işçimizi, 

emeklimizi, dul ve yetimlerimizi enflasyon karşısında mağdur etmemek, hepimiz için kaçınılmaz 
görevdir. 

Sizleri saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
Teşekkür ederim Başkanım. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Pekel. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
/.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın (6/248) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/71) 
18.3.2003 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(6/248) esas numaralı sözlü soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Nail Kamacı 
Antalya 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 
2 - Avrupa-Akdeniz Forumu çerçevesinde oluşturulan çalışma grubu toplantılarına, Türkiye 

Büyük Millet Meclisini temsilen iki milletvekilinden oluşan bir Parlamento heyetinin katılmasına 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/317) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Avrupa-Akdeniz Forumu çerçevesinde oluşturulan çalışma grubu toplantılarına Türkiye Büyük 

Millet Meclisinden, iki milletvekilinden oluşan bir Parlamento heyeti davet edilmektedir. 
Buna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 

sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca bir parlamenter heyetin anılan toplantıya katılması hususu 
Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

İsmail Alptekin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
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BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 

vardır; okutup oylarınıza sunacağım ve istem halinde ikişer üyeye, lehte ve aleyhte, 10'ar dakika söz 
vereceğim. 

Öneriyi okutuyorum: 

V. - ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
L- Genel Kurulun çalışma saatleri ile gündemindeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine iliş

kin AK Parti Grubu önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 19.6.2003 Perşembe günü (bugün) yaptığı toplantıda, siyasî parti grupları 
arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına 
sunulmasını arz ederim. 

Haluk İpek 

AK Parti Grubu Başkanvekili 

Öneri: 
Genel Kurulun 19.6.2003 Perşembe günkü (bugün) Birleşiminde, daha önce gelen kâğıtlar lis

tesinde yayımlanan ve dağıtılan 180 sıra sayılı kanun tasarısının 48 saat geçmeden, gündemin 
"Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 1 inci sırasına, bu kıs
mın 16 ncı sırasında yer alan 146 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü sırasına, 1 inci sırasında yer 
alan 152 sıra sayılı kanun tasarısının ise 4 üncü sırasına alınması ve gündemin 3 üncü sırasına kadar 
olan işlerin görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması, görüşmelerin saat 24.00'e 
kadar tamamlanamaması halinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalara devam edilmesinin Genel 
Kurulun onayına sunulması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Özyürek. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Adalet ve Kalkın
ma Partisinin Meclis gündemiyle ilgili önerisi hakkında söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, salı günü, yine, burada, bir Danışma Kurulu önerisini oybirliğiyle kabul 
ettik; çünkü, Danışma Kurulunda, Adalet ve Kalkınma Partisinin grup başkanvekiİleriyle, Cum
huriyet Halk Partisinin grup başkanvekilleri gündem konusunda bir mutabakat sağlamışlardı. O 
mutabakat çerçevesinde de çalışmalarımızı yürütürken, bugün, farklı bir durumla karşı karşıya kal
dık. O farklılık nereden kaynaklandı diye baktığımızda, "Avrupa Birliğiyle uyum yasası" dediğimiz 
bazı kanunlarda değişiklik yapan bir yasa tasarısının öncelikle görüşülmesi talebi olduğunu gördük. 

Şimdi, öyle zannediyorum ki, böylesine günübirlik bir çalışma yönteminin uygulanmasından, 
Adalet ve Kalkınma Partisinin grup başkanvekilleri ve siz değerli milletvekilleri de şikâyetçisiniz. 

Şimdi, öne alınması istenen bu Avrupa Birliğiyle uyum yasa tasarısının çok önceleri hazırlan
dığını -hatta Sayın Adalet Bakanı, lütfedip, bizim grubumuza göndermişlerdi- biliyoruz. Bu taslak, 
nedense, hükümette uzunca bir süre bekledikten sonra, çok küçük bir iki değişiklikten sonra Tür-
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kiye Büyük Millet Meclisine geldi, aceleyle Adalet Komisyonundan geçirildi ve yine, 48 saat bek
lemeden gündeme alınması istendi. 

Baştan beri, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bütün sözcülerimizin ağzından ve Genel Baş
kanımız Sayın Deniz Baykal'ın ağzından ifade ettik ki, esas itibariyle, biz, Avrupa Birliğine uyum 
paketi olarak nitelendirilen tasarıyı destekliyoruz. Burada bir sorunumuz yok; ama, hükümetin, 
görevini zamanında yapmayıp, Meclise, konuyu yeteri kadar düşünme, inceleme, araştırma fırsatı 
vermemiş olmasından, doğrusu, son derece üzüntü duyuyorum. Bu konuda, o kadar çok çeşitli 
demeçler dinledik ki, alt alta yazıp okusam, bir roman olur. Sayın Başbakan, birkaç kez "biz, bu 
uyum yasasının Mecliste enine boyuna tartışılmasına fırsat verecek şekilde davranacağız, Meclisi 
sıkboğaz etmeyeceğiz" dediler ve biz, gündemi -daha önce- salı günü belirledikten sonra da, Dışiş
leri Bakanı Sayın Abdullah Gül'ün bir demeci yayımlandı; dedi ki: "Bu hafta uyum paketi Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden çıkacak." 

Değerli arkadaşlarım, geçmişteki tartışmaları hatırlarsınız. Onbeş günde 15 yasa diye, IMF'nin 
istekleri doğrultusunda bir dayatma gündeme geldiğinde, o zamanki Mecliste çok fazla tepki gös
terilmişti. Bu tepkiyi gösteren gruplardan biri de, o zamanki Adalet ve Kalkınma Partisiydi. Bizim 
itirazımız, uyum yasalarına değil; bizim itirazımız, Meclisi biraz yok sayma, Meclisi bir noter gibi 
kullanma alışkanlığınadır. Hükümeti, bu noktada, gerçekten, dikkatli olmaya çağırıyorum. Böy
lesine önemli bir konuyu, uzunca bir süre hükümetin gündeminde tuttuktan sonra, ilgili komisyon
da iki saat görüştüreceksiniz ve daha önemlisi, bu tasarının mutlaka ve mutlaka Anayasa Komis
yonunda da görüşülmesi gerekirken, Anayasa Komisyonunda görüşülmesine fırsat vermeyeceksiniz 
ve daha yeni kurmuş olduğumuz Avrupa Birliğiyle uyumla ilgili komisyondan geçirmeyeceksiniz 
ve Genel Kurulun önüne getireceksiniz. Nasıl olsa, muhalefetin de buna itirazı yok, öyleyse ne 
gerek var bütün bunlara diyebilirsiniz; ama, biz, bir görev yapıyoruz. Burada her milletvekilinin 
görüşünün bir önemi, bir ağırlığı var. Zaten, bu uyum yasalarını çıkarmakla, Mecliste kabul edil
mekle bir şey olmuyor ki. Türkiye, hâlâ, kitapların yakıldığı bir ülke. Geçen gün, yine basından iz
lemişsinizdir; Marquis de Sade'ın, klasikleşmiş, artık üniversitelerde bile okutulan bir kitabı, mah
keme kararıyla yakıldı. Biz, böyle, yüz yıl önce yazılmış, klasikleşmiş bir kitabı bile yakan ülke 
konumunu, manzarasını sergilediğimiz sürece, burada istediğiniz kadar kanun çıkarınız, ne ken
dinizi özgürlükçü bir ülke, demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla uygulayan bir ülke şeklinde 
gösterebilirsiniz ne de Avrupa Birliğine kabul, üyelik yönünde önemli bir adım atmış olursunuz. 

Yine, işkencecilerle ilgili sorunlar aynen devam ediyor. İşkence yapan polisler, bir türlü, gelip 
mahkemede ifade vermiyorlar. Böylesi bir manzarayla -biz, burada, oybirliğiyle her gün kanun 
çıkaralım- inanmanızı isterim ki, bir adım atamayız değerli arkadaşlarım. 

Tabiî, hükümet yeni kuruldu denilebilir; ama, bu hükümetimiz yedi aydır işbaşındadır. Artık, 
buradan çıkan kanunların, özellikle demokrasiyi daha yaygınlaştıran, özgürlükleri daha etkinleş-
tiren kanunların mutlaka hayata geçirilmesi lazım. Bunun sağlanması, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin değil, hükümetin sorumluluğundadır. Artık, Türkiye'de, işkence kesinlikle gündemden çık
malıdır değerli arkadaşlarım; yani, Türkiye, işkenceyle anılan bir ülke konumundan kesinlikle 
çıkarılmalıdır. Artık, Türkiye, yazdığı için, çizdiği için, düşündüğü için, insanların hapse atıldığı bir 
ülke konumundan çıkarılmalıdır. Artık, Türkiye'de kitaplar yakılmamalıdır, düşünce ve düşünceyi 
ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü suç olmaktan çıkarılmalıdır. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu dileklerimize bir adım olur diye, bu uyum yasalarını 
sonuna kadar destekliyoruz; ama, bu yasaların eksiksiz bir şekilde uygulanması görevini hükümete 
verirken, bunun da takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. 
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Ayrıca, bu, sadece Cumhuriyet Halk Partisinin, sadece muhalefetin, sadece bazı sivil toplum 
örgütlerinin, sadece insan hakları ihlalleriyle mücadele, insan haklarını korumaya çalışan örgütlerin 
sorunu değil, birinci derecede de iktidar partisinin sorunudur. Bu konularda dikkatli olmak, hassas 
olmak, her türlü duyarlılığı göstermek boynumuzun borcudur, üzerimize düşen bir görevdir ve yine, 
hükümetimizin, çoğunluk partimizin, bu Meclisi saygın bir hale getirebilmek için, hiç olmazsa, 48 
saat geçmeden kanun tasarılarının görüşülmediği, 48 saat geçmeden komisyonlarda kanun tasarı ve 
tekliflerinin ele alınmadığı; yani, milletvekillerinin de, halkın temsilcileri olarak, böylesine önemli 
konularda fikirlerinin olabileceği, onların da görüş ifade edebileceği, onların da düşüncelerini 
hayata geçirmek isteyeceği nedeniyle hassasiyet göstermesini bekliyorum. Eğer, içimizden çıkmış 
olan hükümet ve içimizde olan çoğunluk partisi, milletvekillerinin bu doğal hakkına saygı göster
mezse, kamuoyundan saygıyı bekleyemeyiz. O nedenle, biz, Danışma Kurulunda, bugün gündeme 
gelen konularla ilgili muhalefet ettik; ama, biraz sonra görüşeceğimiz konuda bazı ufak tefek 
değişiklik önergelerimiz dışında, Avrupa Birliğine uyum paketini özü itibariyle destekliyoruz ve 
diliyoruz ki, şu paketleri 6, 7, 8, 9 gibi, sıralamaktan, numaralandırmaktan vazgeçelim, ne yapacak
sak birden yapalım, ikmale kalmış çocuklar gibi durmadan sınava giren insanlar olmaktan kur
tulalım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Özyürek. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Hükümet, ne getirecekse, dilerdik ki, bununla birlikte, 

Altıncı Uyum Paketinin içinde hepsini getirsin, burada gece gündüz konuşalım, noktalayalım ve 
bundan sonra da, hep birlikte, uygulamayı takip edelim; ama, ne yazık ki, altıncısı bitmeden yedin
cisini, yedincisi bitmeden sekizincisini konuşan bir ülke haline geldik. Biz, bundan büyük üzüntü 
duyuyoruz. İçeriğindeki ilgili konularda fazla farklılığımız yok; ama, bunun, zamanında gündeme 
gelmeyişinden, olayların yaygınlaşmasından... Doğrusu, bu hafta bu kanun tasarısını Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde görüşeceğimizi, Dışişleri Bakanımızın televizyon açıklamalarından da öğ
renmek istemiyoruz. Biz, bunu, Danışma Kurulunda belirlemek istiyoruz; biz, bunu, önceden bil
mek istiyoruz. Sayın Bakanlarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisine emir verme alışkanlığından, 
kesinlikle, vazgeçmelidirler. Bunu dilemek, bu temennide buluşmak sadece Cumhuriyet Halk Par
tisinin değil, seçilmiş ve buraya gelmiş olan Adalet ve Kalkınma Partisi üyelerinin de sorum
luluğundadır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özyürek. 
Önerinin aleyhinde olmak üzere, Sayın Oğuz Oyan; buyurun. 

OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, Danışma Kurulu yeniden 
toplandı; bu haftanın gündemini belirlemişken, yeni bir gündem maddesi eklendi. Şimdi, bu gün
dem maddesi, uyum yasası tasarısı. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu mesele, haftalardır, belki de iki aydır kamuoyunda tartışılan bir 
mesele. Haftalardır, iki aydır kamuoyunda tartışılan bir meselenin, Türkiye Büyük Millet Meclisin
de tartışılması için iki günü yeterli göreceksiniz; bir gün komisyon, bir gün Genel Kurul; oldubit
ti... Bu acelecilik niye değerli arkadaşlarım? Bunun arkasındaki gerekçeler nelerdir? Bize sunulan 
gerekçe ne; süreci hızlandıralım, yarınki Selanik Zirvesine yetiştirelim. 
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Değerli arkadaşlarım, Selanik Zirvesi dün ilan edilmedi, bunu dün öğrenmedik. Bu, öteden beri 
bilinen bir tarih. Şimdi, hükümet, kendi gecikmesinin bedelini yasama organına müdahale ederek 
mi çıkarıyor?! O zaman, güçler ayrılığı nerede kaldı?! Biz, yasama organı olarak "ey yürütme, ey 
hükümet, bırak da, biz bunu bir tartışalım" dememeli miyiz?! Bunun, sadece gazete haberleri 
üzerinden kamuoyunda tartışılması yeter mi?! Biz milletvekilleriyiz, bunu tartışalım, eksiği gediği 
varsa tamamlayalım. Bu yasama organı bunu yaptı. Buna siz de katıldınız bir kere. Bunu bırakın 
tamamlayalım, yanlış bir şey varsa söyleyelim; ama, bir tartışalım. Milletvekilleri okusunlar. Daha 
dün çıktı; bir tek komisyona gidebildi, ikinci komisyon görüşmedi. Bir başka komisyonun, Avrupa 
Birliği Uyum Komisyonunun görüşmesi gerekiyordu. Biz bu komisyonu niye kurduk?! Bu komis
yonun sekreteryası daha çalışmaya başlamamış; anlarım; yani, bütün tasarıları oraya yollamayalım. 
Sekreteryası şimdilik bunu kaldıramaz; ama, bir tane tasarıyı, çok önemli bir tasarıyı, bir uyum 
yasası tasarısını da yollamayacaksak neyi yollayacağız Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna?! Baş
kanı yurt dışındaymış. Başkanın vekili yok mudur; vekili burada. Olmadı, öbür haftabaşında 
konuşun. Nedir aceleniz? 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, burada Meclisin itibarı söz konusudur. Hiçbir gerekçe Meclisin 
itibarından daha önemli olamaz. Meclis, yürütmenin her dediğine "evet" ve bütün İçtüzük kuralları 
için "evet" dedikçe, kendi itibarını sürekli olarak aşındırmaktadır. Bu, bir erozyondur. Bu erozyona, 
lütfen, katkıda bulunmayınız. Biz, bunu, değerli grup başkanvekiline de söyledik. Bugün bunun gel
memesi gerekiyordu. Bunun, mutlaka, komisyon sürecini tamamlayarak buraya gelmesi gerekirdi. 
Üstelik, bakın, üzerinde büyük ölçüde de anlaştığımız bir mesele; ama, burada, bu, sadece biçimsel 
bir itiraz değil. Burada, yasama organının haklarının gasbına itiraz etmemiz gerekiyor. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, Türkiye'nin, bu tür zirvelere, oldubittiyle, böyle, birtakım şey
leri hızla yetiştirerek bir avantaj sağlaması söz konusu olamaz. Biz bunu yarına yetiştirdik diye, kar
şılığında Avrupa Birliği bir adım mı atacak?! Nedir bunu yarına yetiştirmenin gerekçesi? Eğer, bu, 
Millet Meclisine sunulmuşsa ve Millet Meclisinde iki parti -Anamuhalefet Partisi ve İktidar Partisi-
buna büyük ölçüde "evet" demişse, zaten, bunun buraya sunulmuş olması, zirve için yeterli koşul
dur; yeterlidir. Bunun ötesine gitmek, Türkiye'nin demokrasisini, tartışılan bir demokrasi, eksikli bir 
demokrasi... Yani, biz, kendi demokratik rüştümüzü ispat edemedik; sanki, bunu götürürsek 
"tamam, işte, Türkiye demokratikleşiyor" mu denilecek? Nedir mesele? 

Bakın, bu ülkeyi Avrupa Birliğine en çok yaklaştıran karar nedir biliyor musunuz; bu ülkeyi 
Avrupa Birliğine en çok yaklaştıran karar, ne bizim daha önce -aralıkta, ocakta- çıkardığımız uyum 
paketi ne bu; bizi Avrupa Birliğine yaklaştıran en önemli karar, bu Meclisin, hükümetin getirdiği bir 
tezkereyi reddettiği gündür. Bu, bizi Avrupa Birliğine en çok yaklaştıran karardır; yani, 1 Mart 
olayıdır bu Meclisin rüştünü ispat eden. Hükümet, bugün, bunu görebilmelidir. Avrupa Birliğinde 
Türkiye'nin itibarı, prestiji arttıysa, bu, 1 Mart olayı dolayısıyladır; yani, Meclis, kendi haklarına 
sahip çıktığı gün bunu kanıtlamıştır ve "ben, olgun bir demokratik ülkeyim, hükümetin her dediğine 
evet demem" diyebilmiştir. 

Burada, hükümet, bu süreci hızlandırmak istiyor. Geliniz "hayır, her şey yerinde; biz bunu tar
tışalım, bu AB Komisyonuna da gitsin, ondan sonra" diyebilmeliyiz. Benzer şekilde -birazdan 
gelecek- sanki Doğu Avrupa'nın demokrasiye yeni geçmiş ülkeleri gibi, sanki bir eksikli demokrasi 
gibi, Hollanda dışında hiçbir Avrupa Birliği ülkesi seçimlerde hükümetdışı kuruluşlardan gözlemci 
bulundurmayı kabul etmemişken ve bunu Seçim Yasasına geçilmemişken, iş hukuku yasasına geçir-
memişken, sadece AGİT zirvesi üzerinden geçirilirken, bugün bunu burada hızlandırmak, bizim Av
rupa Birliğine dönük itibarımızı artıran bir şey mi sanıyorsunuz? Bu, birazdan önümüze gelecek. 
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Değerli arkadaşlarım, biz, kendimizi, on yıllık bir süredir demokrasi oyununa girmiş ülkelerle 
bir tutan bir düzenlemeyi acaba getirmeli miydik? Türkiye bu duruma düşürülmemeli. Türkiye'nin 
onurunu korumak, her şeyden önce, hükümetin de, yasama organının da ortak görevidir. Eğer, bir 
tanesi bunu yeterince korumuyorsa, yasama organının bunu hatırlatmak görevi vardır ve ben sizi, 
bugün, bu göreve davet ediyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Oyan. 

Önerinin lehinde, Ankara Milletvekili Haluk İpek. 

Buyurun Sayın İpek. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
HALUK İPEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danışma Kurulunda, üzerin

de muhalefet partisiyle uzlaşma, oybirliği sağlayamadığımız paketin Genel Kurula taşınması 
sebebiyle lehinde söz almış bulunuyorum. Salı günü yapmış olduğumuz Danışma Kurulunda, doğ
ru, oybirliğiyle, uzlaşarak Genel Kurulun gündemini hazırladık; ancak, tabiî, hızlı gelişen gündem 
nedeniyle, daha önceden Aralık 2002 tarihinde Avrupa Birliğine katılım sürecinde vermiş ol
duğumuz taahhütler nedeniyle, Altıncı Uyum Paketini bugün buraya getirmemiz zarurî oldu. 

Paketin içeriği konusunda muhalefetin herhangi bir itirazı söz konusu değil. Bu da sevindirici. 
Esasen, 48 saat süre geçmeden Genel Kurula taşınması konusuna itiraz ediyorlar. Biz, İktidar Grubu 
olarak, mümkün olduğunca ve geneli itibariyle 48 saat geçmeden tasarıları Genel Kurula 
taşımamayı, esas itibariyle, ilke olarak takip ediyoruz ve bu konuda da genelde uzlaşıyoruz; ancak, 
bilindiği gibi -bugün, toplantıda da söyledik- 20 Haziranda Selanik Zirvesi var. Selanik Zirvesine 
giden hükümetimizin, bu paketi, yani Altıncı Uyum Paketini çıkarmış olarak gitmesi, orada ken
disini çok daha güçlü kılacaktır. 

İçeriğine itirazı olmayan muhalefetin, bu konuda da, hızlanma konusunda da bizi anlayışla kar
şılamasını bekliyoruz; çünkü, Türkiye'nin demokratikleşmesi, ifade hürriyetinin ve temel hak ve 
hürriyetlerin, yine Avrupa'daki ülkeler gibi yüksek seviyelere ulaşması konusunda, iktidarın da 
muhalefetin de aynı görüşleri paylaştığı gözükmekte. 

Yine, itiraz ettikleri hususlardan birisi şudur: Eğer, hızlı bir şekilde çıkarılması öngörülen bu 
tasarıları hükümet Meclise dayatırsa, bu, Meclisin itibarını düşürür deniliyor. Bu, oldukça yanlış bir 
yaklaşım; çünkü, bu Altıncı Uyum Paketinin, yani, demokratikleşmeyi hızlandıracak paketin Mec
listen bir an önce çıkması, Meclisin itibarını daha da artıracaktır. 

Ayrıca, komisyonlara, yani, Anayasa Komisyonu ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna git
mediği konusunda itiraz var. Meclis Başkanlığımız, tali komisyon olarak Anayasa Komisyonunu 
belirlemiş. Onunla ilgili de, zannediyorum, görüş gitmemiş; aslî komisyon olarak Adalet Komis
yonunda tartışılmış ve geçirilmiş. 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu da henüz çalışmalarını düzgün bir şekilde başlatabilmekle il
gili, gerekli sekreterya ve kurulun toplanmasıyla ilgili tam hazırlığını yapamadığından, sürecin de 
hızlı olması sebebiyle, bunu getirdik. 

Altıncı Paket, arkasından yedinci paket deniliyor. Kendim de hukukçu olduğum için bu hususu 
da söylemek istiyorum. Hukuk ihdas etmek ve kural koymak, esasen, zamanı dondurmaktır. 
Dolayısıyla, ihtiyaçlar zamanla hızlı bir şekilde değiştiği için, hukuk kurallarının değişmesi de 
mümkündür. Yedinci paket de gelebilir. Bundan sonra, biz, kendi değerlendirmelerimizle, başka 
sekizinci paketlerle demokratikleşmeyi daha da hızlandırabiliriz. 
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Ben, paketin memleketimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Par
ti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İpek. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 

geçiyoruz. 
1 inci sıraya alınan, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
/.- Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

raporu (1/610) (S Sayısı: 180) (1) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu, 180 sıra sayısıyla bastırılıp, dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Ziya Yergök; 

buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz, 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET ZİYA YERGÖK (Adana) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; kamuoyunda Avrupa Birliği uyum paketi olarak tartışılan Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüş ve düşün
celerini açıklamak üzere, söz almış bulunmaktayım. Öncelikle, konunun geneli ve Avrupa Birliği 
boyutuna değinmek istiyor ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye'nin Avrupa Birliğine üye olması, demokratikleşme, gelişme ve kalkınma yolunda top
lumun özlediği büyük bir adımdır. Bugün aday ülkeyiz. Bu adaylık, içinde bulunduğumuz günlerin 
çok köklü atılımları, esaslı değişim ve dönüşümleri gerektiren bir dönem olduğu anlamına da gel
mektedir. 

Avrupa Birliği yolunda ülkemizde en önemli değişikliklerin, hukuk alanında olması gerekmek
tedir. Birliğe tam üyelik için Kopenhag siyasî kriterleri başta olmak üzere, Türkiye'nin, tarafı olduğu 
uluslararası sözleşmelerden ve bu sözleşmelerle kurulup tanınmış devletlerüstü otoritelerin karar ve 
işlemlerinden ilham alarak, mevzuat ve uygulamalarını evrensel ölçüde kabul edilmiş asgarî stan
dartlara uygun biçime getirmesi zorunluluğu vardır. Bugün, altıncısını görüşmekte olduğumuz 
uyum yasalarıyla da bu gereklerin yerine getirilmesi doğrultusunda bir adım daha atılmış olmak
tadır. Yapılan bütün bu düzenlemelere karşın, uygulamada hepimizi rahatsız eden, çağdaş ve evren
sel standartlara uymayan durumlarla karşılaşıyor ve üzülüyoruz. Daha dün Hakkâri'de bir tiyatro 
oyununun engellenmesi, İstanbul'daki kitap yakma kararı, bunlara örnek gösterilebilir. Bu da, mev
zuatımızda daha değiştirilmesi gereken pek çok hususun bulunduğunu ortaya koymaktadır; ancak, 
söz konusu standartlara sadece mevzuat değişikliğiyle ulaşılamayacağı da açıktır. Başta uy
gulayıcılar olmak üzere tüm yurttaşların çağdaş ve evrensel standartlara ve zihniyete kavuşabilmesi 
için gerekli ortam ve olanaklar mutlaka sağlanmalıdır. Bunun için yapılacak ilk iş, genel ve mes-
lckiçi eğitime önem vermek, eğitimin seviyesini yükseltmek olmalıdır. 

fi) 180 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Türkiye, cumhuriyetle birlikte, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı kendisine hedef koymuştur. 
Cumhuriyet zaten bir çağdaşlık ve uygarlık projesidir. Cumhuriyetle birlikte gerçekleştirilen hukuk 
devrimi, toplumu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı amaçlamıştır. Tüm temel yasalarımız Batı 
ülkelerinden aynen alınmıştır. Avrupa kültürünün ürünü olan bu yasalar, yeni kurulan Türkiye Cum
huriyeti Devletinin hukuk temelini oluşturmuştur. Başta, Büyük Önder Atatürk olmak üzere, dev
rimin önderleri şunu kesinlikle biliyorlardı ki; Batı kültürü, Batı uygarlığı, tüm insanlığın yüzyıllar
ca verdiği büyük mücadeleler ve ödedikleri ağır bedellerle oluşmuş ortak değerlerdir; tüm insan
lığın üzerinde hak iddia edeceği evrensel değerlerdir. Bu inançla, başta hukuk devrimi olmak üzere, 
toplumsal yaşam açısından çok önem taşıyan devrimler ardı ardına gerçekleştirilmiştir. 1923 yılın
da büyük bir inançla ve coşkuyla başlayan ve on yıl içerisinde tamamen kök salarak tüm yurdu kap
sayan atılımlar aynı heyecan ve kararlılıkla günümüze kadar sürdürülebilseydi, kuşkusuz, ülkemiz 
bugün bulunduğu durumdan çok daha ileri bir durumda olurdu. 

Yine, 1961 özgürlükçü anayasasıyla kurmayı başardığımız hukuk devleti çatısını 1980 yılında 
kesintiye uğratmadan koruyabilseydik, anayasa olmaktan çok bir "ana yasak" olan 1982 
Anayasasına mahkûm olmasaydık, bugün, Kopenhag siyasî kriterleri diye karşımıza çıkarılan ölçüt
leri çoktan yakalamış olurduk. Ancak, olan oldu; hiç olmazsa, bundan sonra hata yapmayalım, 
zaman kaybetmeyelim. 

Çağdaş toplum anlayışına yaşamın her alanında işlerlik kazandırmayı amaç edindiğimize göre, 
uygar ve demokratik bir devlet olmanın tüm gereklerini yerine getirecek köklü, kapsamlı ve hızlı 
yapısal değişiklik ve düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekmektedir. Aslında, bu anlamda, 
gerek Anayasamızda gerek yasalarımızda bugüne kadar pek çok düzenleme de yapılmıştır. Görüş
mekte olduğumuz tasarıyla yapılmakta olan düzenlemeler de, esas itibariyle, bu amacın gerçekleş
mesine katkı sağlayacak düzenlemelerdir. 

Değerli milletvekilleri, içinde yer almak istediğimiz Avrupa toplumu, bir demokrasi ve hukuk 
toplumudur. Biz de. ülkemizde, tüm kurum ve kurallarıyla işleyen eksiksiz bir demokrasiyi yerleş
tirmeliyiz; insan haklarını, hukukun üstünlüğünü egemen kılmalıyız, üretimi ve refahı artırmalıyız, 
hakça paylaşımı ve sosyal devleti gerçekleştirmeliyiz. Çağdaş demokrasilerde hukuk devleti, 
anayasanın açık hükümlerinden önce, hukukun bilinen ve tüm uygar ülkelerin benimseyip uyduğu 
ilkelere, evrensel hukukun üstün kurallarına, yasaların üzerinde yasa koyucunun da bozamayacağı 
temel hukuk ilkelerine bağlı olan devlettir. Hukuk devleti olmanın gereklerini yerine getirmek için 
de buna uygun düzenlemeleri yapmamız kaçınılmazdır. Yüce Meclisimiz de, bu konuda üzerine 
düşen görevi yapmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı hakkında da bazı 
değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Tasarıyla, bir yandan, Anayasada yapılan değişikliklere 
uyum sağlanması, diğer yandan, Avrupa Birliği müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Türkiye 
Ulusal Programı çerçevesinde alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak, çeşitli kanunlarda değişik
lik yapılması amaçlanmaktadır. 

Öncelikle, bir yanlış uygulamaya ben de dikkati çekmek istiyorum. Bu tasarı, günlerdir, 
kamuoyunda, daha çok, basın üzerinden ve basına yansıyan bilgilerle tartışıldı, konuşuldu; gerilim
ler yaratıldı ve daha dün, Adalet Komisyonunda görüşülüp, kabul edildi; bugün de, İçtüzüğün ön
gördüğü 48 saatlik süre bile geçmeden, Genel Kurulun önüne getirildi. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Meclisin aslî görevi, yasama görevidir. Kuşkusuz, kamuoyundaki 
tartışmalar ve oradan gelen katkılar da değerlidir; fakat, asıl tartışma ve konuşma zemini, Parlamen-
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todur; ancak, sayın milletvekillerinin komisyon raporunu ve tasarıyı incelemelerine olanak sağlan
madan, katkılarına yeteri kadar fırsat tanınmadan, tasarı, Genel Kurula getiriliyor ve yasalaştırıl
maya çalışılıyor. Bu, doğru değildir. Bu durum, milletvekilinin bilgi edinme hakkının, yasama çalış
malarına etkin biçimde katılma ve katkıda bulunma hakkının ihlalidir. Bu konuda, gerekli özeni ve 
duyarlılığı göstermek için, ille Avrupa Birliğinden uyarı ve eleştiri mi almamız gerekiyor?! Lütfen, 
bu yanlış uygulamadan ve alışkanlıklardan vazgeçelim. 

Ayrıca, esas komisyon olarak sadece Adalet Komisyonunda görüşülerek Genel Kurula sevk 
edilen bu tasarının, ilgisi nedeniyle, Anayasa Komisyonunda da görüşülmesi doğru ve yerinde olur
du. Nitekim, bu durum, Anayasa Komisyonu Başkanı, Adalet Komisyonu Başkanı ve Meclis Baş
kanı arasında birtakım yazışmalara ve itirazlara da konu olmuştur. Kaldı ki, kısa süre önce, Mec
lisimizce, Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuldu. Bu tasarı, keşke o komisyonda da tartışılıp 
konuşulmuş olsaydı; bundan zarar değil, yarar gelirdi. Kısaca, bu sürecin işlememesi de yanlış ol
muştur. 

Değerli milletvekilleri, Altıncı Uyum Paketi sürecinde bir diğer yanlış da, Avrupa Birliğine 
uyum açısından, Anayasaya uyum açısından gerekli olmayan, talep edilmeyen düzenlemelere 
pakette yer verilmesi, bununla da gereksiz gerilim ve tartışma yaratılması olmuştur. Başbakanlığa 
gönderilen ilk metinde, 10 uncu maddenin son fıkrasında, kat mülkiyetine tabi veya müstakil 
binalarda ihtiyaç olması halinde ibadet yeri açılmasına imkân veren bir düzenleme bulunmaktaydı. 
Büyük tartışma yaratan, haklı tepki ve itirazlara neden olan ve zaman kaybına yol açan bu düzen
lemenin Avrupa Birliğiyle ne ilgisi vardı!.. Avrupa Birliğine uyumla, Kopenhag Kriterleriyle ne 
alakası vardı!.. Vardıysa, sonradan, tasarı metninden neden çıkarıldı?! Demek ki, yoktu ve gerçek
ten de yoktu. Bunlar, yanlış yaklaşımlardır. Ben, o günlerde, bu uyum paketiyle ilgili olarak, ulus
lararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Sayın Hasan Köni'yle birlikte bir televizyon programına katılmış
tım. O programda, Sayın Köni'ye "Hocam, Avrupa Birliği apartmanların altında ibadet yeri istiyor 
mu" diye soruldu. Hoca, aynen "hayır, istemiyor; Avrupa Birliği, apartmanların altında otopark 
yapılmasını istiyor" diye, çok veciz ve esprili bir yanıt vermişti. Umarım hükümet, bunu, sonraki 
paketlerde değerlendirir. 

Ayrıca, görüşmekte olduğumuz tasarıda, 298 sayılı Kanuna bir madde eklenerek, seçimlerde 
yabancı gözlemci bulunması ve seçimin tüm aşamalarını izlemeleri hükmü getirilmektedir. Böyle 
bir düzenlemenin Seçim Kanununa taşınması zorunluluğu bulunmadığı görüşündeyiz. Türkiye, bu 
konuda, AGİT çerçevesinde bir taahhütte bulunmuş ve bu taahhüt yerine getirilmiştir; 3 Kasım 
seçimleri, uluslararası heyetler tarafından izlenmiştir. Bosna-Hersek, Ukrayna, Romanya ve Hollan
da'nın dışında, hiçbir ülkenin seçim kanununda böyle bir düzenleme yoktur. Ancak, ilgili maddenin 
gerekçesi de yanıltıcıdır. Gerekçede "İspanya, Fransa ve Almanya'da olduğu gibi" denilmiştir. Hal
buki, bu ülkelerin hiçbirinin seçim kanunlarında böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Avrupa Birliğinin istemediği şeyleri veya istediğinden daha fazlasını yasalarımıza koyarak, 
daha fazla göze gireriz, ön alırız anlayışı doğru değildir. Bu anlayış, bizi yüceltmez ve bize saygın
lık kazandırmaz. Dikkafalılık yapmayalım; ancak, başımızı dik tutmasını da bilelim. Büyük bir dev
let olduğumuzu unutmayalım. 

Yine, tasarıyla, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 
4 üncü maddesinde "ayrıca kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca Türk vatandaşlarının 
günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yayın yapılabilir" şek
linde değişiklik yapılmaktadır. Bu konuda gereken düzenleme, esas itibariyle Anayasada da yapıl-
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mıştır. İçinde yaşadığımız dünyada, herkesin kendi anadilini konuşma, anadilinde yayın yapma, 
anadilini öğrenme hakkı, tartışma götürmez bir haktır. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu 
sorunun çözülmesi gerektiğini her zaman dile getirdik, konuyla ilgili iyi niyetle yapıcı öneriler or
taya attık. Türkiye, anadil konusunda hiç kimseye engel çıkarma durumunda olamaz. Bütün dün
yada kullanılan haklar ülkemizde de rahatlıkla kullanılmalıdır. Burada önemli gördüğümüz, Tür
kiye'yi oluşturan çeşitli etnik grupların anadillerini öğrenme görevinin bir kamu hizmetine dönüş
memesi ve bunun özel alana bırakılmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, mevcut tasarıyla Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinin kal
dırılması da isabetli bir düzenlemedir. Terörle Mücadele Yasasının antidemokratik 8 inci maddesine 
dayanılarak verilen kararlarla mağdur edilenlerin durumları yurt içinde ve yurt dışında yıllarca tar
tışıldı, konuşuldu. Türkiye, bilim adamlarını, yazarlarını, gazetecilerini, aydınlarını düşüncelerin
den ötürü yargılayan ve adî suçların çok üstünde ceza veren ülke konumunda görüldü. 1994 yılın
da kurulan 50 nci koalisyon hükümetinin protokolünde ve uygulama programında da bu konuya yer 
verilmesine rağmen, ne yazık ki, Terörle Mücadele Yasasının 8 inci maddesinin kaldırılması bugün
lere kalmıştır. Doğru olan, düşünce özgürlüğüne, ancak şiddet kullanılan hallerde bir sınırlama 
getirilmesidir. Zaten, eğer bir şiddet varsa, ortada düşünce özgürlüğü de yok demektir. 

Sayın milletvekilleri, sonuç olarak, insan haklarını, hukuk devletini demokrasiye egemen kıl
mayı; aynı ulusun bireyleri ve aynı devletin yurttaşları olarak herkesin kimliğine, etnik kökenine, 
dinî inancına ve anadiline saygılı olmayı; 12 Eylül yönetiminden günümüze yansıyan hukuk an
layışını, antidemokratik kurum ve uygulamaları tasfiye etmeyi; tüm özgürlüklerin, öncelikle, 
düşünceyi açıklama, yayma ve örgütlenme özgürlükleri önündeki yasal ve idarî engelleri kaldırarak 
örgütlü sivil toplumun önünü açmayı; Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile Avrupa 
Sosyal Şartı, Paris Şartı ve Helsinki Nihaî Senedini ve Kopenhag Kriterlerini ülkemiz hukukuna ve 
uygulamalarına yansıtmayı amaçlayan ve bunlara seçim beyannamelerinde yer veren bir siyasî par
ti olarak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, görüşmekte olduğumuz tasarıyı, yukarıda belirttiğimiz 
düşünce ve çekinceler ile Parti Grubumuz adına tasarının maddeleri hakkında konuşacak değerli 
milletvekillerimizin dile getireceği düşünce ve çekincelerle desteklediğimizi belirtir, Yüce Meclise 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yergök. 

Tasarının tümü üzerinde, şahsı adına söz isteyen Ağrı Milletvekili Mehmet Kerim Yıldız?.. 
Yok. 

İstanbul Milletvekili Onur Öymen... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Öymen'in yerine ben konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Koç. 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümetin Yüce Meclise sun

duğu Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı hakkında görüşlerimi arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. 

Kamuoyunda ve Avrupa Birliği çevrelerinde "Avrupa Birliğine Altıncı Uyum Paketi" olarak 
adlandırılan bu yasa değişikliklerinin her biri hakkında, partimizin sözcüleri, görüşlerimizi Yüce 
Meclise sunacaklardır. Bu konuşmada, hükümetin, bu yasa tasarıları ve genel olarak Avrupa Birliği 
üyelik süreciyle ilgili yaklaşımı hakkında bazı düşüncelerimi arz etmek istiyorum. 
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Türk yasalarının çağdaşlaştırılması ve Avrupa Birliğinin 80 000 sayfayı aşan mevzuatıyla 
uyumlu hale getirilmesi, başlıbaşına önemli bir projedir. Bu projeyi, dikkatli ve süratli bir şekilde 
gerçekleştirmek, en önemli hedeflerimiz arasındadır. 

Çağdaş bir ülke olmak ve Avrupa ailesiyle bütünleşmek istiyorsak, çağın gereklerine uymayan 
yasalarımızı değiştirmek zorundayız; ancak, en acil meselemiz, ülkemizin Avrupa Birliğiyle tam 
üyelik müzakerelerine başlayabilmesi için Kopenhag Kriterlerinin siyasî bölümündeki yükümlülük
lerimizi yerine getirdiğimizi kanıtlama olayıdır. Bizim kanaatimizce, 2002 yılının ağustos ayında 
yapılan köklü anayasa değişiklikleriyle, Türkiye, bu yükümlülüğünü büyük ölçüde yerine getirmiş
tir. Daha sonra, Yüce Meclisin kabul ettiği bazı yasa değişiklikleriyle de, geriye kalan noktalarda 
gerekli hukuk düzenlemeleri yapılmıştır. 

Bu defa, hükümetin sunduğu yasa paketinin içerisinde, gerçekten, Kopenhag Kriterleriyle ilgili 
sayılabilecek bazı maddeler mevcuttur. Örneğin, Terörle Mücadele Yasasının 8 inci maddesinin kal
dırılması, özel televizyon kanallarının yerel dillerde yayın yapabilme olanağına kavuşturulması, bu 
çerçevede sayılabilecek girişimlerdir. Diğer değişiklik önerilerinin önemsiz olduğunu söylemek is
temiyorum; ama, bunlar, Türkiye'nin Avrupa Birliğiyle üyelik müzakerelerine başlaması için ol
mazsa olmaz nitelikteki yasa değişiklikleri değildir. Buna karşılık, gerçekten, Türk demokrasisi 
açısından eksiklik sayılabilecek bazı konularda, örneğin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 
seçme hakkına kavuşturulması konusunda, bu pakette herhangi bir öneri yer almamaktadır. 

Bazı hükümet üyelerinin zaman zaman belirttikleri gibi, eğer, amacımız, Avrupa Birliği 
üyeliğinden bağımsız olarak, Türk Halkını her bakımdan çağdaş uygarlık düzeyine yükseltecek 
yasalar çıkarmaksa, o zaman bu eksiklikleri izah etmek kabil değildir. Eğer, amaç, Avrupa Birliğiy
le üyelik müzakerelerine bir an önce başlamak için gerekli yasal düzenlemeleri yapmaksa, biraz ön
ce de belirttiğim gibi, bu öneri paketindeki birçok yasa değişikliği önerisinin Türkiye'nin üyelik 
müzakerelerine başlaması için zorunlu yasa değişiklikleri olmadığı da aşikârdır. 

Daha önce de vurgulandı, Sayın Grup Başkanvekili de ifade ettiler; öyle anlaşılıyor ki, bu Al
tıncı Paketin arkasından bir yedinci, belki de sekizinci paket gündeme gelecektir. O zaman, sormak 
istiyoruz: Niçin, bütün zorunlu değişiklikler tek bir paket içerisinde Yüce Meclisin huzuruna getiril
memiştir? Niçin, milletvekillerinin resmin bütününü görmelerine olanak sağlanmamaktadır? 
Sanıyorum ki, gerek iktidara gerek muhalefete mensup bütün milletvekilleri, Türkiye'nin, hangi 
yasal değişiklikleri tamamladığında, Avrupa Birliği Komisyonunun hukuk alanındaki beklentilerini 
yerine getirmiş sayılacağını bilmek istemektedirler. Yanılıyor muyum, bilmiyorum. 

Yüce Meclis, yolun sonunu ne zaman görecek değerli arkadaşlarım? Avrupa Birliği yetkilileri, 
bize, ne zaman, işte şimdi tatmin olduk, istediğimiz buydu deme noktasına gelecekler? Bunları yük
sek sesle söylüyorum, yüksek sesle de düşünmek gerekiyor, her birimiz açısından. 

Korkarım ki, biz bu paketi onayladıktan sonra, Avrupa Birliğinin tepkisi, daha önceki reform 
paketlerinden sonra gösterdikleri tepkilerden pek farklı olmayacaktır. Yani, diyeceklerdir ki, klasik, 
basında yer alan şekliyle -geçmiş dönemleri bir düşünün, bir hatırlayın- Türkiye çok olumlu bir 
adım atmıştır, bunu takdirle karşılıyoruz; ama, Türkiye'nin hâlâ eksikleri vardır, katetmesi gereken 
yol vardır, bunu gidermesi lazımdır; ayrıca, bizim için önemli olan da uygulamalardır, hele bir uy
gulamaları görelim, bunları görmeden karar veremeyiz. Klasik bir Avrupa Birliği yanıtı, bu paketin 
onayndan sonra da, bu şekilde tecelli edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliğinden bu tip tepkileri almak, artık bizi tatmin etmemeli. 
Bizim amacımız, Avrupa'dan bir "aferin" almaktan ibaret değildir. Bizim amacımız, Avrupa Birliği 
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üyeliğinin siyasî alandaki zorunlu şartlarını yerine getirip, bir an önce masaya oturmaktır. İktidarın 
da, muhalefetin de bu konuda görüş birliği içinde olduklarını görüyoruz. Bu, Türkiye için büyük bir 
şanstır. Meclis olarak, bu şansı birlikte değerlendirerek üzerimize düşen işleri bir an önce sonuçlan-
dırmalı ve başka nedenlerle Türkiye'nin üyeliğini geciktirmek isteyenlere, bunun için bahane 
arayanlara koz vermemeliyiz. Yoksa, bizim çıkardığımız her yasa değişikliğinden sonra, yeni bek
lentilerle karşımıza geleceklerdir; buna fırsat vermemeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, ciddî bir devlet, kendisine saygısı olan bir devlet, böyle oyunlara da 
zaten gelmez. Yapılacak iş, en üst düzeyde ve mutlaka siyasî düzeyde, Avrupa Birliği Komisyonu 
yetkilileriyle ve Avrupa Birliği hükümetleriyle görüşüp, hukukî reform meselesini kesin bir sonuca 
bağlamaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, sonu bilinmeyen, ucu bucağı belli olmayan, hedefi açıkça 
belli olmayan, sınırı çizilmemiş bir hukuk süreciyle oyalanmaya tahammülü yoktur. Bunu, hepiniz 
adına söyleme cesaretini buluyorum kendimde. Hükümetten de beklediğimiz, Meclise, çok açık ve 
net bir şekilde, Avrupa Birliğinin üyelik müzakerelerine başlamak için olmazsa olmaz nitelikte gör
düğü değişiklikleri eksiksiz bir paket olarak sunmasıdır. Avrupa Birliği üyesi devletlerin hükümet
lerinden ve Avrupa Birliği Komisyonu yetkililerinden beklediğimiz de, taleplerini, hiçbir yanlış an
lamaya yer vermeyecek, açık, net ve somut bir şekilde ortaya koymaları ve ondan sonra da söz
lerinin arkasında durmalarıdır. Tabiî, bunu yaparken, diğer adaylardan ne istedilerse, bizden de onu 
istemelidirler. Zira, Türkiye'nin, artık, çifte standartlara tahammülü kalmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliği yetkililerinin ve Avrupa Parlamentosu bazı üyelerinin, 
son zamanlarda, çeşitli toplantılarda dile getirdikleri veya basına yansıttıkları görüşlerden bizim an
ladığımız şudur: Avrupa Birliği, şimdiye kadar yapılanların ötesinde, iki konuda duyarlılık ve bek
lenti içerisindedir. Bunlardan birincisi, Türkiye'deki din özgürlükleriyle ilgilidir. Diğeri ise, asker
lerin Türkiye'deki rolüne ilişkindir. Öyle anlaşılıyor ki, her iki konudaki Avrupa Birliğinin has
sasiyeti, büyük ölçüde yanlış ve abartmalı bilgilerden kaynaklanmaktadır. Türkiye'deki azınlıkların 
yeterince din özgürlüğüne sahip olmadıklarını düşünüyorlar. Bu, tamamen gerçek dışıdır. Lozan 
Anlaşmasıyla varlığını kabul ettiğimiz gayrimüslim azınlıkların, tam bir özgürlük içerisinde dinî 
vecibelerini yerine getirdikleri, aksi iddia edilemeyecek bir gerçektir. 

Tabiî ki, bütün dünyada din adamları, bulundukları ülkelerdeki yasalara, kurallara riayet etmek 
zorundadırlar. Ne yazık ki, Türkiye'deki bazı din adamları için bunu söyleyebilecek durumda 
değiliz. Bakın, Lozan Anlaşmasına göre, İstanbul'daki Fener - Rum Patriği, sadece Rumların pat
riğidir; ekümenik, yani evrensellik sıfatı yoktur. Ne yazık ki, Lozan'ın bu hükmünün, Ankara'daki 
bazı yabancı diplomatik misyonlar tarafından ihlal edildiğini ve patrik için ekümenik sıfatının kul
lanıldığını görüyoruz. Bu konuyu, bir soru önergesiyle Yüce Meclisin de bilgisine sunduk. 

Ne yazık ki, hükümetimiz, din özgürlüğünün istismar edildiği bu konuda, derin bir sessizlik 
içerisindedir. Lozan'a sahip çıkmak için, sadece kançılaryalar düzeyinde yapılan girişimler yeterli 
değildir Sayın Bakanım. 

Başka vesilelerle de söyledik; halkımız, bu gibi haksızlıklara karşı, Türkiye'nin gür sesini duy
mak istiyor. Biz, muhalefet olarak bu sesi çıkarıyoruz, sizi de buna katkı yapmaya davet ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, Türkiye'de 280 kilise ve 36 sinagog var. Bu kiliselerdeki ve 
sinagoglardaki ayinler, dinî törenler, hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan gerçekleştirilmektedir. O din
lerin mensupları, din kitaplarını serbestçe sağlayabilmektedirler. O zaman, bu konudaki kuşkular ve 
eleştiriler nereden kaynaklanıyor?! Biz, yakın geçmişte, hep buna benzer iddialara muhatap olduk. 
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Özellikle Alman Hıristiyan Demokratları, Türkiye'de Hıristiyanlara baskı yapıldığını, kiliselerin 
kapatıldığını, din kitaplarına el konulduğunu iddia ederek, Türkiye'ye eleştirilerde bulunmuşlardır. 

Şimdi, özellikle şunu da ilave etmek istiyoruz; Türkiye'yi eleştiren Avrupa Birliği ülkelerinde, 
acaba, başka dinlere tanınan özgürlükler ne durumdadır?! İstanbul'daki patrik Rumlar tarafından 
seçiliyor; ama, Batı Trakya'daki Türk müftüsünün oradaki Türkler tarafından seçilmesine izin veril
miyor. Halkın seçtiği müftü, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle daha önce yargılandı ve mahkûm ol
du. Bir örnek olarak yine belirtebiliriz; bugün, bir Avrupa Birliği ülkesi olan Yunanistan'ın başken
ti Atina'da bir tek cami yoktur. Bizzat Yunan Dışişleri Bakanı, verdiği bir demeçte, bu durumdan 
şikâyetçi olduğunu söylemiştir. 

Türkiye'deki bazı Hıristiyan vakıflarının sorunlarından bahsediyorlar. Gerekli yasa değişiklik
leriyle, bu vakıflar için kolaylık getiriyoruz. Peki, Yunanistan'daki Türk vakıflarının durumunu 
acaba değerlendiriyor muyuz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HALUK KOÇ (Devamla) - Sayın Başkanım, 5 dakikalık bir süre istirham edebilir miyim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Koç, 2 dakika süre veriyorum. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Söylediklerimin önemli olduğuna inanıyorum ve bütün Meclisin 

de paylaşmasını diliyorum. 

Uluslararası anlaşmalara göre, özgürce faaliyet göstermesi gereken Türk vakıflarının, yıllardır, 
Yunan hükümetleri tarafından tayin edilen kayyımlarca yönetildiğini biliyor musunuz değerli ar
kadaşlar? İşte, din özgürlüğü eksikliği nedeniyle bizi eleştirenlerin ülkesindeki durum da aynen bu 
şekildedir. Meşhur sözdür: İki taşı, eli temiz olan atsın derler. Tavsiye ediyoruz, Avrupa Birliğin
deki dostlarımız, Türkiye'yi herhangi bir konuda eleştirmeden önce, kendi ülkelerindeki yasalara ve 
uygulamalara baksınlar, ellerini yıkasınlar. 

Biz, 500 yıl önce Yahudileri İspanya'daki engizisyon zulmünden kurtarıp, Türkiye'ye getirmiş 
insanların torunlarıyız. 500 yıldan beri, Türkiye'de, Yahudiler güvenlik içerisinde yaşıyorlar ve din
lerinin gereklerini hiçbir güçlükle karşılaşmadan yerine getirebiliyorlar. Dünyada tarih boyunca 
Yahudilerin zulme uğramadığı kaç ülke vardır acaba? 

Geçenlerde vefat eden Rodos eski Başkonsolosumuz Selahattin Ülkümen, Yahudileri savaş yıl
larında Nazi zulmünden kurtarmak için hayatını tehlikeye atmış ve eşini şehit vermiş bir dip-
lomatımızdı. Biz, böyle bir gelenekten geliyoruz ve Türklerin dinî alanda hoşgörüye sahip olmadık
ları yolundaki iddiaları da Cumhuriyet Halk Partisi olarak reddediyoruz. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, askerlerimizle ilgili iddialar da yanlış bilgilerden ve mübalağalı değer
lendirmelerden kaynaklanmaktadır. Türkiye'de siyasî kararlan askerlerin aldığını iddia ediyorlar. 
Devlet yönetiminde sadece askerlerin sözünün geçtiğini söylüyorlar. Meclisin, savunma bütçesini 
hiç tartışmadan onayladığını söylüyorlar. MGK'yı antidemokratik bir kurum gibi göstermeye 
çalışıyorlar. Bize karşı bu iddiaları ileri sürenlere şunları söylemek gerekir: Siz, Türk askerlerini 
başka ülkenin askerleriyle karıştırmayın. (Alkışlar) Türk askeri, tarih boyunca, çağdaşlaşmanın, 
Batılılaşmanın, demokratikleşmenin öncülüğünü, destekçiliğini yapmıştır. Cumhuriyetimizi kuran 
insan -ki, Cumhuriyet Halk Partisinin de kurucusudur- bir askerdi; unutmayalım. Türkiye'yi çokpar-
tili seçime geçiren Cumhurbaşkanı İsmet İnönü -ki, Partimizin ikinci Genel Başkanıydı, lideriydi-
askerdi; yine, aynı İsmet Paşa, 1963 yılında Avrupa Birliğiyle Ortaklık Anlaşmasını imzalayan 
liderdi. 
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Kendilerine şunu da hatırlatmak gerekir: İstiklal Savaşından sonra, Atatürk, komutanlara, 
siyaset ile askerliğin bir arada yürüyemeyeceğini söylemiş ve onlardan ya milletvekilliğini veya or
dudaki görevlerini seçmelerini istemişti. 

Batılı dostlarımıza şunu hatırlatıyoruz: Türkiye'de en yüksek karar mercii Yüce Meclistir, Tür
kiye Büyük Millet Meclisidir ve Yüce Mecliste Başkanlık Divanının arkasında Atatürk'ün bir sözü 
vardır: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." Meclis, hiçbir etki altında kalmadan karar alır ve as
kerler de Atatürk'ün bu sözüne sadık kalarak Meclisin kararlarını saygıyla karşılarlar. Bunun son ör
neğini Irak konusundaki tezkere meselesinde gördük. Silahlı kuvvetlerimiz farklı bir eğilimde ol
masına rağmen, bizzat Genelkurmay Başkanımız, Yüce Meclisin kararına saygılı olduğunu söy
lemiştir. Millî Güvenlik Kurulu da, Anayasamızda uzun yıllardan beri yer alan bir kurumdur ve yet
kisi, hükümete tavsiyede bulunmaktır. Hangi ülke vardır ki, ülkenin varlığını, güvenliğini, asayişini 
ilgilendiren önemli konularda askerlerine hiç danışılmasın. Biz, bu gibi iddiaların sahiplerinin, hiç 
değilse bir kısmının, başka nedenlerle Türkiye'nin üyeliğini geciktirmek istedikleri için bahane 
aramak maksadıyla bunları dile getirdiklerini düşünmeden geçemiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, özetle belirtmek istiyoruz. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Avrupa 
Birliği üyeliğinden yanayız, Türkiye'yi Avrupa Birliği üyeliğine taşıyacak yasal düzenlemeleri de 
destekliyoruz. Uygulamada da, Türkiye'nin eksikliklerinin giderilmesi için, her türlü özeni gös
teririz, denetleme görevini yaparız; ama, haksız ve ölçüsüz eleştiriler karşısında da boynumuzu bük
meyiz, dimdik dururuz. Biz, böyle bir partinin mensuplarıyız. Dileriz ki, İktidar Partisi de aynı 
kararlı çizgiyi göstersin ve haksız eleştirilere karşı bizimle birlikte aynı kararlı tavrı sergilesin. Biz, 
abartmalı eleştiri sahipleriyle bir olup da, Türkiye'de yalnız azınlıkların değil, Müslüman çoğun
luğun da din özgürlüğü olmadığını söylersek, kendimize karşı haksızlık da yapmış oluruz. Fikir, 
inanç ve din özgürlüğüne saygı gösteren, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyetini kuranlara da 
saygısızlık yapmış oluruz. Türkiye'de din özgürlüğü vardır; vardır ama, dini siyasete alet etme öz
gürlüğü yoktur; ikisini ayırt etmemiz gerekir. (CHP sıralarından alkışlar) Dinî sembollerle siyaset 
yapma özgürlüğü de yoktur; bunu da ayırt etmemiz gerekir. Türkiye'yi bu konuda yabancılara 
şikâyet etmek isteyenler çok yanlış bir iş yapmaktadırlar. Kendi alamadıkları siyasî kararların 
sorumluluğunu başkalarına yüklemek isteyen politikacılar geçmişte görülmüştür, dinî konulan is
tismar etmek isteyenler de görülmüştür; ama, Türk Halkı, bu yaklaşımları sergileyenleri hiçbir 
zaman desteklememiştir, ödüllendirmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 

Tasarının tümü üzerinde, şahsı adına söz isteyen İzmir Milletvekili Sayın Zekeriya Akçam; 
buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 

HALUK İPEK (Ankara) - Sayın Başkan, Grup adına... 

BAŞKAN - Sayın Başkan, burada, Zekeriya Akçam'ın şahsı adına söz istediği belirtilmiş. 
ZEKERİYA AKÇAM (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; öncelikle, 

benden önceki konuşmacı olan Cumhuriyet Halk Partisinden arkadaşlara çok teşekkür ediyorum; 
fakat, kendilerine birkaç hatırlatmada bulunacağım. 

En başta, Sayın Özyürek, rasyonel bir teklifte bulundu ve dedi ki: "Her seferinde, biz, paket 
halinde bunları getirmek yerine, tek bir paket getirsek; mesela, benim ifademle, bütün paketleri sona 
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erdirecek son paketi getirsek." Buna biz de katılıyoruz; fakat, kendilerinin de baştan beri şikâyet et
tiği bir husus vardı; bu tasarıların, düzenlemelerin ve uyum yasalarının Mecliste yeterince tartışıl
madığı konusunda. Bizim peyderpey getirmemizin en büyük sebebi de; bunlar, oldukça kapsamlı ve 
toplumu, devleti, siyaseti derinden etkileyen hadiseler; bu açıdan dolayı da, parti olarak biz, bu çeşit 
tasarıların peyderpey getirilmesinin daha faydalı olacağı, en azından, kamuoyunda olsun, siyasal 
partiler arasında olsun, daha fazla tartışma imkânı yaratacağı kanaatindeyiz. Bu açıdan, bunu pey
derpey getirme konusunda Sayın İpek de açıklama yaptı; belki bundan sonrakiler daha kapsamlı 
olacaktır; ama, en azından şimdilik böyle. 

İkincisi de, şimdi, Türkiye'nin önünde olan, kriter olarak, sadece Kopenhag Kriterleri değildir; 
aynı zamanda, Türkiye'nin ezikliğini hissettiği, siyaseten kendinde eksiklik bulduğu hadiselerin 
başında -sizden, bizimle aynı şekilde Avrupa Konseyinde üye olan arkadaşlarımız da bilirler ki-
Türkiye, kurucu üyesi olmasına rağmen, Avrupa Konseyinde hâlâ izlenme aşamasında olan bir ül
kedir. Bu açıdan da, belki, bu pakette direkt olarak Kopenhag Kriterleriyle ilgili olarak pek bir şey 
yer almasa da -belki, sizin iddialarınız kısmen doğru olabilir- ancak, aynı zamanda, Monitoring 
Komitesinden, yani İzleme Komitesinden gelecek olan raporun da Avrupa Birliği sürecinde önem
li bir katkı olacağı kanaatindeyim ve bu açıdan da, bu tasarının, bu şekilde getirilip burada görüşül
mesinin taraftarıyım. 

Son olarak, Sayın Koç "özellikle bu sürecin bir sonu var mıdır, niçin, bize, herkese, bu resmin 
tamamını görme imkânı tanınmıyor" diye bir eleştiride bulundu Partimize ilişkin olarak. Bunun bir 
süreç olduğunu, 1962-1963'lerden başlayan bir süreç olduğunu, hepimizin kabul etmesi gerekiyor; 
çünkü, konvansiyon üyesi olarak, tecrübemden de aktarabilirim ki, son olarak Avrupa Birliğinin 
kendisi için hazırlamış olduğu anayasa da, aynı zamanda, bu anlamda, kendileri için de bir süreçtir 
ve bitmeyen bir süreçtir bu. Dolayısıyla, bizim için önemli olan, 2004'ün sonuna kadar müzakere 
tarihi alabilmektir. Bu açıdan da, bunun bir süreç olduğunu hatırlatıyor. Peyderpey önümüze gelen 
bu tasarıların bu şekilde devam etmesi konusunda da, bizim için kriter teşkil eden Kopenhag Kriter
leri olsun, Avrupa Konseyinin kriterleri olsun, önemli olduğu kanaatindeyim. 

Çok güzel örnekler verdi Sayın Koç. Ben de, son olarak, Metin Toker'in "Tek Partiden Çok Par
tiye" adlı kitabından Sayın İsmet İnönü ile ilgili bir alıntı yapacağım sizlere: "Etrafımızdaki mem
leketlerin serbest seçimler yaptıklarını görür ve utancımdan odamın duvarlarına bakamazdım..." 
Bunu da bir yere mutlaka not ederiz hepimiz. Tek Partiden Çok Partiye, sayfa 17.... Çok teşekkür 
ediyorum. 

Tasarı üzerinde konuşmama geçiyorum. Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlama sürecinin 
bir parçası olarak bugün huzurlarınıza getirilen ve kamuoyunda Altıncı Uyum Paketi olarak adlan
dırılan Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, Katılım Ortaklığı Bel
gesinin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. 

Söz konusu belgede belirtilen, tüm bireylerin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, din ve 
inanca dayanan ayırım ve ayırımcılığa maruz kalmaksınız, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası ve 
Avrupa düzeyindeki normlara uygun olarak, temel haklar ve insan haklarına sahip olmalarının yasal 
düzeyde ve uygulamada güvence altına alınması, ifade özgürlüğüne ilişkin reformların yürürlüğe 
konulması ve sürdürülmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10, 17, 18 inci maddelerine uygun 
olarak yasal kısıtlamaların kaldırılması, görüşlerini şiddet içermeyen şekilde ifade etmelerinden 
dolayı suçlanan ve tahkikata uğrayan kişilerin durumlarının düzeltilmesi açık olarak belirtilmiş ve 
Katılım Ortaklığı Belgesinin uygulanmasının, ortaklık anlaşması çerçevesinde izleneceği, söz 
konusu belgenin yedinci bölümünde açıkça ifade edilmiştir. 
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3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinde, propaganda suçu başlıbaşına 
terör suçu olarak kabul edilmiştir. Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bu nedenle, Terörle 
Mücadele Kanununun 8 inci maddesinden mahkûm olanlarla ilgili yapılan başvurularda, Avrupa İn
san Hakları Sözleşmesinin 10 uncu maddesinin ihlal edildiğine karar vermiş olup, ülkemiz aleyhine 
aynı gerekçelerle mahkûmiyet kararı vermeye devam etmektedir. 

Arz ettiğim gibi, Katılım Ortaklığı Belgesinde öngörülen hususlara ilişkin yapılacak düzen
lemelerde Yüce Meclisimizin, Anayasamızın 3 üncü maddesinde yer alan "Türkiye Devleti, ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bir bütündür" hükmünü esas alacağından asla şüphemiz bulunmamaktadır. 

Bilindiği üzere, Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında, terör yön
temlerine başvurmayı özendirecek şekilde propaganda yapanlara uygulanacak müeyyideler gös
terilmiştir. Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında "sosyal sınıf, ırk, din, mez
hep veya bölge farklılığına dayanarak, halkı birbirine karşı, kamu düzeni için tehlikeli olabilecek 
bir şekilde düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik eden kimseye, bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası verilir" hükmü yer almaktadır. Öte yandan, Türk Ceza Kanununun 311 inci maddesin
de de, bir suçun işlenmesini alenen tahrik eden kişi de cezalandırılmaktadır. Bu nedenle, 
Anayasamızdaki değişmez ilkeler arasında yer alan "devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğü" bu kanun hükümleriyle de korunmaktadır. 

Söz konusu 8 inci maddenin yürürlükten kaldırılmasıyla, devletin bölünmezliği aleyhine 
propaganda suçunun tamamen cezasız kalacağı ve bu konuda boşluk doğacağı yolunda endişe 
taşıyan görüşlere karşı şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, aynı konuda, Türk Ceza Kanunu ve Terör
le Mücadele Kanunu gibi ceza kanunlarımızda yer alan hukukî değerler açısından birbirini tekrar 
eder mahiyette ifadeler yer almıştır. Dolayısıyla da, uygulamada en yakın ve kolay uygulanabilir
liği düşünülen maddeler işletilmiştir. Örneğin, Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fık
rası yerine, Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesi uygulanagelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu alandaki evrensel kural, şiddet kullanımını öngörmeyen ve savun
mayan, kişi haklarına da saldırmayan düşünce ve ifadenin serbest kılınmasıdır. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ilk olarak, İngiltere'yle ilgili almış olduğu kararında, ifade 
özgürlüğü kapsamını belirleyerek "ifade özgürlüğü, demokratik bir toplumun en esaslı temellerin
den birisini oluşturur. Bu özgürlük, sadece toplumda beğeni ve hoşgörüyle karşılanan bilgi ve 
düşüncelerin açığa vurulmasını değil, devleti veya halkın bir kesimini rahatsız eden fikirleri de kap
sar. Çoğulculuğun, hoşgörü ve açık fikirliliğin gereği olan bunlar olmaksızın demokratik bir toplum 
düşünülemez" şeklinde temel ilkeyi tespit etmiştir. 

Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinden 
mahkûm olanlarla ilgili başvurularda, yukarıda belirtilen temel görüşüne işaretle, sözleşmenin 10 
uncu maddesinin ihlal edildiğine dair kararlarını sürdürmektedir. 

Demokratik bir hukuk devletinde, kişinin, salt aklını kullanarak fikir üretmesi ve bunları med
ya aracılığıyla açığa vurması, ilke olarak, cezalandırılmamalıdır. Açığa vurulan düşünceler, ancak 
suçu övmesi, suçu ve şiddeti teşvik edici nitelikte olması veya toplum ahlakını bozması gibi neden
lerle cezalandırılabilir. 

Türkiye'nin, adaylık statüsü kazandığı ve tam üyeliğe doğru yol aldığı süreçte, yükümlülükleri, 
Kopenhag Kriterlerinde belirtilen siyasî ve ekonomik standartları karşılamak, mevzuatını Avrupa 
Birliği müktesebatıyla uygunlaştırmak ve bu uyumlaştırılmış mevzuatın hayata geçirilebilmesi için 
gerekli her türlü yapılanmayı oluşturmaktır. 
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Avrupa Birliği sürecinde, Türkiye'nin, ifade hürriyetinin hayata geçirilmesine yönelik engelleri 
aşması gerekmektedir. Bu bağlamda, Anayasanın, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini düzen
leyen 26 ncı maddesi, 2001 yılında 4709 sayılı Kanunla değiştirilmiş; Türk Ceza Kanununun 312 
nci maddesinde de 2002 yılında ve 4744 sayılı Kanunla değişiklik yapılmıştır; ancak, bu alandaki 
engellerden biri olarak görülen 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinin de göz
den geçirilmesi zarureti doğmuştur. 

Düşünce ve ifade özgürlüğü alanındaki engellerin kaldırılması yolunda, Anayasanın 26 ve 
Türk Ceza Kanununun 312 nci maddelerinde yapılan değişikliklerden sonra, Terörle Mücadele 
Kanununun 8 inci maddesinin kaldırılmasıyla, Kopenhag Kriterlerinin yerine getirilmesi konusun
da, 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinin öngördüğü ilkelerden biri daha yerine getirilmiş bulun
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, tasarının 5 inci maddesiyle 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna ek 8 inci madde eklenmektedir. Söz konusu düzenlemede 
"Türkiye Cumhuriyetinin üye olduğu uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile bu kuruluşlara üye ül
kelerin gözlemcileri ve hükümet tarafından uygun görülen uluslararası hükümetdışı kuruluşların 
gözlemcileri, seçimlerin tüm aşamalarını sadece izleyebilirler" hükmü öngörülmektedir. 

Yüzyılın son zirvesi olarak nitelendirilen ve 57 AGİT üyesi ülkenin devlet veya hükümet baş
kanlarının katılımıyla 1999 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen AGİT Zirvesinde imzalanan Avrupa 
Güvenlik Şartının 25 inci maddesi aynen şöyledir: "AGİT yükümlülükleri ve özellikle 1990 Kopen
hag Belgesine uygun olarak, hür ve adil seçimler gerçekleştirilmesi taahhüdümüzü yeniden teyit 
ediyoruz. Seçim mevzuatımızın geliştirilmesi ve uygulanmasında Demokratik Kurumlar ve İnsan 
Hakları Bürosunun üye devletlere sağlayabileceği desteğin bilincindeyiz. 

Bu yükümlülükler çerçevesinde, üye ülkeler, Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları 
Bürosunun, AGİT Parlamenter Asamblesi ve diğer ilgili özel kurum ve kuruluşlardan seçimleri, iz
lemek isteyen gözlemcileri davet edeceğiz." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
ZEKERİYA AKÇAM (Devamla) - Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosunun, seçim

lere ilişkin değerlendirme ve tavsiyelerini, vakit kaybetmeksizin takip etmeyi kabul ediyoruz. 

"Sair mevzuatın, Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosunun üye devletlere sağ
layabileceği desteğin bilincindeyiz. Bu yükümlülükler çerçevesinde, üye devletler AGİT Parlamen
terler Asamblesi ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan seçimleri izlemek isteyen temsilcileri davet 
edeceğiz. Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosunun seçimlere ilişkin değerlendirme ve 
tavsiyelerini, vakit kaybetmeksizin takip etmeyi kabul ediyoruz." 

Bu Şarta göre, seçimlerin adil yapılması, yardımlaşma ve uluslararası bölgesel kurum ve 
kuruluşlardan seçimleri izlemek isteyen gözlemcileri davet zorunluluğu vardır. Bu Şartı im
zalamamıza rağmen, seçimlerde gözlemcilik yapmak için gelen uluslararası kuruluşların temsil
cilerinin görevlerini yapmalarında çeşitli sorunlarla karşılaşıldığı bir vakıadır. Avrupa Güvenlik 
Şartı, bir sözleşme değil, bir siyasî yükümlülüktür. 

Bizim, toplum olarak, ancak ve ancak, kanunda yazılı bir hususu yerine getirme şeklinde bir 
alışkanlığımız vardır. Dolayısıyla, Avrupa Güvenlik Şartının 25 inci maddesinin uygulanabilirliği 
için de, bunun kanunlaştırılmasında zaruret ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, düzenlemedeki 
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"sadece izler" ibaresiyle, gözlemcilerin, görevlerini yaptıkları sırada hangi çerçevede hareket 
edecekleri belirtilerek, hukukî bir zemine oturtulmuştur. 

Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde yer alan bazı Avrupa ülkelerinde, örneğin, İspanya, 
Fransa ve Almanya'da olduğu gibi, ülke genelinde yapılan seçimlerin, bu kuruluşça gönderilecek 
gözlemciler marifetiyle izlenme olanağını getiren benzer düzenlemeler yer almaktadır. Nitekim, 
AGİT İstanbul Zirvesi kararları sonrasında, Arnavutluk, Makedonya ve Rusya'ya ülkemiz de göz
lemci göndermiştir. Bu düzenlemeyle, Anayasada yer alan seçimlerin açık sayım ve döküm esas
larına göre yapılması ilkesinin uluslararası platformlarda uygulanabilirliğinin sağlanması amaçlan
maktadır. 

Değerli Başkanım ve değerli milletvekilleri; tasarının 15 inci maddesiyle, kamu ve özel radyo 
ve televizyon kuruluşlarınca Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullan
dıkları farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilmesine imkân veren düzenleme getirilmektedir. 

2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinin üçüncü bölümünde, her aday ülke için belirlenen alan
lar, bu ülkelerin her birinin Kopenhag Kriterlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirme 
kapasitelerine göre saptanmıştır. 

Aday ülkede, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insan haklarının, azınlıkların korunması 
ve azınlıklara saygıyı garanti altına alan kurumların istikrarının sağlanması öngörülmektedir. Kül
türel çeşitliliğin ve menşei ne olursa olsun, tüm vatandaşların kültürel haklarının güvence altına 
alınması, mevcut düzenlemelerin ortaya konulması ve bu alanlarda kalan kısıtlamaların esnekleş-
tirilmesiyle, radyo ve televizyon yayınlarıyla somut bir biçimde erişimlerinin güvence altına alın
ması ifade edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, arz ettiğim düzenleme gerekçesi, Katılım Ortaklığı Belgesinin bir 
gereğidir. Tasarının 17 nci maddesinde de, bu hakkın kullanılmasına ilişkin esas ve usullerin, 
kanunun yayımı tarihinden itibaren dört ay içerisinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca hazır
lanacak yönetmelikle yürürlüğe konulacağına ilişkin hüküm getirilmiştir. Dolayısıyla, bu hakkın 
özüne dokunulmaksızın kullanılmasına ilişkin esas ve usuller de, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
tarafınca tespit edilecektir. 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının kanunlaşmasıyla, Kopen
hag Kriterlerinin ve 2003 ve 2004 yılları Katılım Ortaklığı Belgesinin öncelik tanıdığı hususlar 
yerine getirilmiş olacaktır. 

Yüce Meclisimiz, bu tasarıyı kanunlaştırmak suretiyle, Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Bir
liğine üye olma yolundaki iradesini bir kere daha tezahür ettirmiş olacaktır. 

Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum; teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akçam. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kâtip üyenin, maddeleri oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum: 
ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 453 üncü maddesinde yer 
alan "dört yıldan sekiz yıla kadar" ibaresi "sekiz yıldan oniki yıla kadar" şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili 
Sayın Oya Araslı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Araslı. (CHP sıralarından alkışlar). 
Süreniz 10 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini 
dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum ve sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Türk Ceza Kanununun, söz konusu tasarının 1 inci maddesinde konu edilen 453 üncü maddesi, 
ceza hukuku, insan hakları ve kadın hakları açısından asla çağdaş olarak tanımlayamayacağımız bir 
anlayışı yansıtmaktadır. Bu durum, Türk Ceza Kanununun 453 üncü maddesi nedeniyle, pek çok 
uluslararası platformda olumsuzca eleştirilmemize ve olumsuzca değerlendirilmemize neden ol
maktadır. Türkiye'de, sosyal yaşantımızda ise, özellikle evlilikdışı çocuk dünyaya getiren kadınlara, 
çocuklarını öldürmeleri için büyük bir baskı uygulanmasına bu madde neden olmakta; bu konuda, 
evlilikdışı çocuk dünyaya getiren kadınların ailelerinin, bu kadınları, çocuklarını öldürmeleri için 
yüreklendirmelerine neden olmaktadır. 

Türk Ceza Kanununun 453 üncü maddesi, çağdaş bir hukuk anlayışına uygun değildir. Çağdaş 
hukuk anlayışı, suçun kanuniliği ilkesini benimsemiştir. Suçun kanuniliği ilkesi, kanunî suç tip
lerinin açık ve belirgin bir biçimde ortaya konulmasını gerektirir. Halbuki, Türk Ceza Kanununun 
453 üncü maddesinde, anası tarafından, şerefini kurtarmak saikıyla, yeni doğmuş bulunan çocuğa 
karşı öldürme fiilinin işlenmiş olması bir suç olarak ihdas edilmiştir. Burada "şeref terimi, bu suçun 
tanımında bir belirsizlik yaratmaktadır. Şeref, kuşkusuz, herkes için, özenle korunması gereken, en 
önde gelen manevî değerlerimizden biridir; ama, şeref nedir diye size sorduğum zaman, öyle 
inanıyorum ki, şu anda, şu salonda bulunan tüm değerli milletvekilleri birey olarak birbirinden fark
lı tanımlar ortaya koyacaklardır. "Hangi eylem şerefi zedeler" dediğim zaman, bu şeref tanımının 
bozulmasıyla, zedelenmesiyle ilgilendirilen eylemler herkese göre farklı olacaktır; yani, şeref, bir 
suçun tanımında bir unsur olarak kullanılmayacak kadar esnek, kapsamı genişletilebilecek, belirsiz
likten uzak bir kavramdır. Manevî bakımdan çok büyük değeri vardır hepimiz için; ama, bir suçun 
unsuru olmak bakımından yeterli açıklığı ortaya koyamayan bir terimdir. Bu nedenle, bu suçun 
tanımında böyle bir terim kullanılmış olması, suçun kanunîliği ilkesi açısından, bu suç belir
lemesinin, çağdaş ceza hukuku anlayışına aykırı bir görünüm taşımasına neden olmaktadır. 

Diğer taraftan, bu suça baktığımızda, bu suçun, insan hakları anlayışı bakımından pek de bizim 
olumlu biçimde değerlendirmemize elverişli olmadığını görmekteyiz. Yaşam hakkı, her toplumda 
ve özellikle çağdaş toplumlarda temel bir haktır. Hiçbir hak yaşam hakkının önünde değildir. Biz, 
Türk Ceza Kanununun 453 üncü maddesiyle ne yapıyoruz; annenin şerefini çocuğun yaşam hak
kının önüne koyuyoruz ve anneye diyoruz ki: "Şerefini kurtarman gerekiyorsa, çocuğunu öldür, baş
ka adam öldürme fiillerinden daha az ceza alırsın; çünkü, biz, sana daha az ceza tertip ettik!" 

Değerli arkadaşlar "şeref kavramı önünde ölüme terk ettiğimiz, öldürülmesine izin verdiğimiz 
varlık kimdir; kendisini, annesinden gelecek bu fiile karşı müdafaa edebilme imkânı bile olmayan 
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yeni doğmuş bir yavrudur. Onun yaşam hakkını korumuyoruz biz bu düzenlemeyle. Hangi çağdaş 
insan hakları anlayışıyla böyle bir düzenlemeyi bağdaştırmak mümkündür. Size, bunu sormak is
tiyorum. 

Kadın haklarına aykırıdır bu madde; çünkü, kadınların -biraz önce söylediğim gibi- evlilikdışı 
çocuklarını öldürmeleri için onların üzerinde aile baskısı kurulmasına neden olmaktadır. 

Elimizi vicdanımıza koyalım, yadsıyamayız, Türkiye'de yaşadığımız bir gerçek bu; çöplükler
den, tuvaletlerden, aile baskısı nedeniyle öldürülmüş çocuklar toplanıyor küçümsenemeyecek 
sayıda. Niçin; çünkü, kadına deniliyor ki "bunu yaptığın zaman ailenin şerefi kurtulur ve sen de, öy
le her adam öldürme fiilinden olduğu gibi, çok büyük bir ceza almadan, daha az yılla bu olaydan 
kurtarırsın kendini." Kadınları böyle bir baskı altına terk etmeye kimin hakkı var değerli arkadaş
larım?! Biz, Türk Ceza Kanununun 453 üncü maddesiyle bunu yapıyoruz. 

Dünyada, gelişmiş ülkelerde böyle bir hüküm var mı?! İddia ediliyor bazen görüşülürken, Av
rupa ülkelerinde de böyle düzenlemeler var diye. Değerli arkadaşlarım, var değil; vardı; birer, ikişer 
bu düzenlemeler kaldırılıyor. Almanya kaldırdı; bu doğrultuda bir düzenlemesi vardı; ama, çağdaş 
ceza hukuku yaklaşımları ve insan hakları anlayışı doğrultusunda, 1998'de Ceza Kanununda 
değişiklik yaparken 217 nci maddesini kaldırarak, bu suçu hukuk düzeni dışına attı. Fransa'da, Ceza 
Kanununda, aynı şekilde, bu olay bir suç olarak kaldırıldı. İtalyan Ceza Kanununda ise, 1981'de 
yapılan değişiklikle, doğum sonrası heyecanı suçu haline getirildi. 

Psikolojiyle meşgul olanlar, doğum ve kadın hastalıkları uzmanları bilirler ki, doğum, bazı 
kadınlarda depresyona yol açar, aşırı bir heyecan hali doğurur ve bu heyecan haliyle, kadınlar, 
çocuklarını öldürebilirler. Bu, tıbbın tanıdığı, tanık olduğu bir olaydır veya kadın, terk edilme, ken
disini çok güvencesiz görme gibi bir anlayışla çocuğunu öldürebilir. İşte, aşırı bir heyecan haline 
bağlı olan bu tür ölümleri, ayrı bir suç halinde düzenlemeyi uygun görmüştür İtalya. 

Biz ne yapıyoruz getirdiğimiz düzenlemeyle; Türk Ceza Kanunumuzun 453 üncü maddesinde, 
böyle bir heyecan haline bağlı bir suç ihdas etmiyoruz; tamamen şerefi kurtarmak amacıyla yapılan 
çocuk öldürmelerine ilişkin bir suç düzenliyoruz. Böyle bir düzenlemenin, bugün, çağdaşlaşmış, 
gelişmiş demokratik ülkelerin ceza hukuklarında yeri yok; eskinin değer yargılarına bağlı bir biçim
de bu tür hüküm ihdas etmiş olanlar da, biraz önce söylediğim gibi, bu hükümleri ceza kanunların
dan birer ikişer ayıklıyorlar. 

Şimdi, şurada bizim önümüze bir fırsat geldi; Ceza Kanunumuzu çok daha çağdaş bir hale 
getirmek fırsatı geldi; insan haklan konusunda daha çağdaş yaklaşımlar benimsediğimizi kanıt
layabilmek için önümüze bir fırsat geldi. Ben diyorum ki, bu fırsatı gereğince değerlendirelim ve 
çağdaş bir ceza hukuku anlayışına, insan hakları anlayışına, kadın haklan anlayışına sığmayan bu 
hükmü, ceza hukukumuzdan tümüyle kaldıralım. Cezaları ağırlaştırmakla yetinmeyelim, cezayı 
ağırlaştırmak hiçbir sorunu çözmez. 

Biliyorum, bazı arkadaşlarımız diyecekler ki, bu, Türkiye'nin bazı bölgelerinde çok büyük bir 
önem taşıyor. Kadınlar, bu tür çocuklarından eğer kurtulmak istiyorlarsa, doğum öncesi birtakım 
yöntemlerden yararlanabilmek imkânına sahip değiller, bilmiyorlar bile bunu; onun için bu hüküm 
kalsın. Bunu diyen arkadaşlarımız var; ama, bunu diyebilmek, benim insan hakları kavrayışıma sığ
mıyor. Bir hukukçu olarak, hukuk mahkemesi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
OYA ARASLI (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

- 4 2 3 -



T.B.M.M. B : 96 19 . 6 . 2003 O : 1 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Araslı. 
OYA ARASLI (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, eğer, böyle bir sorun varsa, böyle bir suçu 

muhafaza etmek yerine, gelin, bu durumdaki anneleri kurtarabilmek için, bu durumdaki çocuklara 
daha iyi bir yaşam sağlayabilmek için, gerekli düzenleri kuralım; ama, bu hükmü Ceza 
Kanunumuzdan kaldıralım. 

Bu konuda verilmiş olan bir önergemiz var; ona destek vereceğinizi umarak, sizleri saygıyla 
selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Araslı. 

AK Parti Grubu adına, Aydın Milletvekili Sayın Semiha Öyüş; buyurun. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 

AK PARTİ GRUBU ADINA SEMİHA ÖYÜŞ (Aydın) - Sayın Başkan, değerli üyeler; Çeşitli 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde görüşlerimi 
sunmak üzere söz aldım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Türk Ceza Kanununun 453 üncü maddesinde, öldürme fiili, anası tarafından, şerefini kurtar
mak saikıyla, yeni doğmuş bulunan çocuğa karşı işlenmiş ise, faile verilen cezanın dört yıldan sekiz 
yıla kadar hapis cezası olması öngörülüyordu. Yeni doğmuş çocuğu öldürmek, diğer adam öldürme 
fiilinden farklı görülmeyebilir; ancak, ülke gerçeklerine baktığımızda, Türk Ceza Kanununun 453 
üncü maddesiyle düzenlenen fiile, daha çoklukla, kırsal kesimde yaşayanlar arasında rastlıyoruz. 

Adam öldürme, bir hiddet veya nefret hissiyle olur. Halbuki, yeni doğmuş bir çocuğun, böyle 
bir hiddet ve nefret hissi vermesi mümkün değildir. Yeni doğmuş çocuk, olsa olsa, sevgi ve şefkat 
hissi verir. Bu halde, yeni doğmuş çocuğunu, bir anne nasıl öldürebilir?! Yeni doğmuş çocuğunu öl
düren annenin, ekseriya, ruhî bir buhran ve manevî bir zaruret içerisinde, bu suçu işlediğinin kabulü 
gerekir. Bu nedenle, daha az bir cezayla cezalandırılması kural olmalıdır. Şeref kurtarma kaygısıy
la suç işleme arasındaki ruhî mücadelenin mevcudiyetinin sübutu halinde, daha az cezaya karar 
verilmelidir. Cezayı azaltıcı kanunî sebep olarak, şeref kurtarma kaygısıyla hareket etmek, suç vas
fını değiştirmez. Adam öldürme suçu vardır; bu nedenle, ana dışında hiç kimsenin bu azaltıcı sebep
ten yararlanması mümkün değildir. 

Bu türde yasa uygulamaları çeşitli Avrupa ülkelerinde de vardır. Örneğin, İspanya Ceza 
Kanununun 410 uncu maddesinde, Portekiz Ceza Kanununun 356 ncı maddesinde, İtalya Ceza 
Kanununun 578 inci maddesinde, Hollanda Ceza Kanununun 290 ve 291 inci maddelerinde, 
Danimarka Ceza Kanununun 238 inci maddesinde, bu neviden bir suç söz konusu olduğunda, kas
ten adam öldürmeye belli indirimler yapılmaktadır. 

Tasarıyla, mevcut yasal düzenlemedeki caydırıcılığı artırmak için, cezalandırma seviyesi yük
seltilmiştir. sekiz ile oniki yıl arası hapis cezasının etkili bir caydırıcılığı olacağı inancıyla, tasarıyı 
olumlu buluyor; Yüce Meclisi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Öyüş. 
Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen Niğde Milletvekili Orhan Eraslan. buyurun. (CHP 

sıralarından alkışlar) 

ORHAN ERASLAN (Niğde)- Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer 
üyeleri; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 1 inci maddesi hak
kında şahsım adına söz almış bulunuyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, bu maddeyle, Türk Ceza Kanununun 453 üncü maddesinde düzenlenen 
bir fiilin, cezasının daha da ağırlaştırılması olarak bir düzenleme yapılmış bulunuyor. Orijinal halin
de dört yıldan sekiz yıla kadar olan hapis cezası, Hükümet tasarısında "altı yıldan on yıla kadar" 
şeklinde artırılmıştı, daha sonra, komisyondaki görüşmelerimiz neticesinde "sekiz yıldan oniki yıla 
kadar" olarak düzenlendi. 

Nedir bu 453 üncü madde, onu açıklamak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, Türk Ceza 
Kanununun 453 üncü maddesi aynen şöyle diyor: "Öldürme fiili, anası tarafından, şerefini kurtar
mak saikıyla yeni doğmuş bulunan çocuğa karşı işlenmiş ise, faile, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis 
cezası verilir." Yani, kendi annesi, kendi doğurduğu çocuğu, şerefini kurtarmak amacıyla öldür
düğünde -genel hükümlerden ayrılıyor burada Ceza Kanunumuz, özel bir hüküm düzenlemiş 
oluyor- az bir cezayla kurtulma imkânı veriliyor. 

Peki, bir soru sormak istiyorum: Yeni doğmuş çocuğu anası öldürdüğünde annenin şerefi kur
tuluyor mu? Bu sorunun cevabını arayacağız; çünkü, şeref, suçun unsuru olduğuna göre, şerefini 
kurtarmış olması lazım. Bana göre, ister meşru ister gayrimeşru olsun, yeni doğmuş çocuğunu öl
düren annenin şerefi kurtulmuyor, bilakis, daha da şerefsiz hale geliyor, şerefi daha da lekelenmiş 
oluyor. Peki, burada kastedilen, ailenin şerefini kurtarmak mı; bana göre, ailenin sabıkasına bir de 
cinayet ekleniyor, ailenin de şerefi kurtulmuyor. O zaman, toplumumuzda olumsuz ayırımcılığı hız
landıracak ve kadınlarımızı, anneleri, bir biçimde, hele hele tıbbın her türlü olanakları varken, 
cinayete sürükleyecek bu maddenin, Ceza Kanunumuzda, artık, yer almaması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, nitekim, buna paralel olarak, Türk Ceza Kanununun 462 nci maddesi 
vardır, meşhur "namus cinayetleri" maddesi; bu tasarının 19 uncu maddesiyle -biraz sonra, ilerleyen 
saatlerde göreceksiniz- 462 nci madde tamamen yürürlükten kaldırılıyor. 462 nci maddenin biçimi 
daha da ağırdır; yani "yukarıda geçen iki fasılda beyan olunan fiiller, zinayı icra halinde veya gay
rimeşru cinsî münasebette bulunduğu esnada meşhuden yakalanan" diye başlayan ve "bir koca veya 
karı yahut kız kardeş veya fürudan biri" diye devam eden bir maddedir. Burada, fiilin muayyen olan 
cezası sekizde l'e kadar indiriliyordu; bunu kaldırıyoruz. Bakın, bunu kaldırıyoruz, ama, bundan 
daha ehven olma durumu taşıması gereken ve bir anneye kendi yavrusunu öldürmede ceza in
dirimini öngören maddeyi tümden kaldırmıyoruz. Bir biçimde, bu maddenin Avrupa Birliği mük-
tesebatına aykırı olduğunu da biliyoruz, bildiğimiz için bu paket içerisine almışız "dört yıldan sekiz 
yıla kadar" yerine "sekiz yıldan oniki yıla kadar" dersek kurtarırız diye düşünüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu, tabiî ki, ceza hukukuna temelden aykırı, insan haklarına aykırı. Bir 
başka şeye de aykırı; hatırlayacaksınız, çok yakın bir zamanda, Medenî Kanunumuzda bir değişik
lik yaptık, evlilikiçi çocuk ile evlilikdışı çocuğu eşit hale getirdik, nesebi sahih çocuk ile gayrisahih 
çocuğu eşit hale getirdik; buna da aykırı. Evlilikdışı doğan bir çocuğu Ceza Kanunu yönünden fark
lı bir yerde görüyoruz; yani, bir anne, evlilikiçi çocuğunu öldürürse adam öldürmekten yar
gılanacak, evlilikdışı çocuğunu öldürürse adam öldürmekten yargılanmayacak. 462 nci maddeden 
yargılanacak. Bunun insan haklarına uygun bir yanı yok -benden önceki konuşmacı Sayın Oya 
Araslı açıkladı- kadın haklarına uygun bir yanı yok, eşitliğe uygun bir yanı yok ve çağdaş hukuka 
uygun bir yanı yok. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Eraslan. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Eğer, şimdi kaldırmazsak, bir süre sonra, numaralandır

dığımız paketlerden birinde, 453 üncü maddenin tümünü kaldırmak için bir düzenleme yapma 
zorunluluğuyla karşı karşıya kalabiliriz. 
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Değerli arkadaşlarım, yeni doğmuş çocuğun annesi tarafından öldürülmesini telkin, teşvik ve 
tahrik edici nitelikte olan bu maddenin hukukumuzda yeri olmamalıdır, bu fiili işleyen de genel 
hükümler dairesinde yargılanmalıdır diyor, bu hususta vereceğimiz önergeye desteğinizi bekliyor; 
hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Eraslan. 
Şahsı adına, Diyarbakır Milletvekili Sayın Cavit Torun; buyurun. (AK Parti sıralarından alkış

lar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Çeşit

li Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde görüşlerimi 
açıklamak üzere söz almış bulunmaktayım. 

Ben de, diğer hukukçu arkadaşlarım gibi, tasarının 1 inci maddesiyle değiştirilen Türk Ceza 
Kanununun 453 üncü maddesinin yasa metninden çıkarılmasından yana görüş beyan etmek is
tiyorum; zira, yeni doğmuş olan bir çocuğun, canice, annesi tarafından öldürülmesini kabul etmenin 
hiçbir şekilde imkân ve ihtimali bulunmuyor. Tasarının ileride görüşeceğimiz maddelerinden bir 
tanesinde "namus cinayeti" olarak bildiğimiz cinayetlerle ilgili yasa maddesi, yasa metninden 
bütünüyle çıkarılıyor. O maddenin yasa metninden çıkarılıyor olmasına rağmen, bu maddenin yasa 
metninde kalmış olmasını anlamanın imkânı yok; zira, yarın öbür gün, böyle bir dava hâkim 
huzuruna geldiğinde, çocuğunu öldüren kadın, ileride ağır tahrik hükümlerinden yararlanacak ve 
sekiz yıllık ceza çok hafif bir şekilde geçiştirilmiş olacak. 

Tasarının bu kısmıyla ilgili görüşümü açıkladıktan sonra, genel olarak bazı konulara değinmek 
istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye uzun zamandan beri kabuk değiştirmeye, 
demokrasiyi ülkeye yerleştirip, hâkim kılma ve Batı ülkelerinde olduğu gibi insanı yüceltip, yük
seltme azmi içerisinde bulunuyor. Bu azim ve gayrete katılmaktan büyük onur duyuyorum. "İnsanı 
yücelt ki, devlet yücelsin" felsefesinin temeli de budur. Biz, yıllarca, devleti yüceltelim ki, in
sanımız da yücelsin azim ve gayreti içerisinde olduk; ancak, devleti yüceltirken, insanımızı küçüm-
sedik ve devleti payidar kılmanın yolunu, insan haysiyet ve onurunun çiğnenmesinde bulduk. 
Yasalarımızı ona göre dizayn ettik. Demokrasimiz bu uygulamalardan çok yara aldı ve neredeyse 
her geçen on sene kerahet vaktinin doğumu gibi algılandı. Bu türden olan her doğum, ülke ve in
sanımızın bahtının kararmasına neden oldu. Şimdilerde ve özellikle 3 Kasım seçimlerinden sonra, 
insanlarımızın demokrasi bilinçlerinin geldiği seviyeden herkesin önemli dersler çıkarması 
gerekiyor; bu, ülkenin ufkunun, milletin bahtının açıldığını gösteriyor. Buradan alınan güçle, ardı 
arkasına uyum paketleri Yüce Meclisin gündemine geliyor. 22 nci Dönem Parlamentosu Beşinci 
Uyum Paketini çıkardı, altıncısını bugün çıkaracağız. 

Bu paketle çok önemli değişiklikler yapılıyor. Şimdiye kadar anadilde yayın yapılması ve 
konuşma özgürlüğü verilmesi konusunda görüş ve fikir beyan edenler, çok ıstırap çektiler; binlerce 
insanın hapishane köşelerini boyladığını biliyoruz, halen de bu iş devam ediyor. 

Düşünce, fikir ve inançlar önünde Türkiye'de büyük engeller var. Yapılan değişiklikler yeterli 
olmamakla birlikte, önemli aşamaları bir bir katediyoruz. Ancak, bütün bunları) Avrupa Birliğiyle 
uyum yasaları biçiminde getirmemiz ve bu konularda bugüne kadar gecikmemizin kabul edilebilir 
yanı yoktur. 

Ben, tüm bu değişikliklerin, bu ülke insanının ihtiyacı olduğu için yapılmasını bekler ve diler
dim; fakat, bugün, hâlâ, bu noktaya, Avrupa Birliğine uyum sayesinde gelmiş olmamızın mutluluk 
verdiğini de asla unutmamalıyız. 
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Bu ülkede azınlıkların değil, çoğunlukların bile inanç, düşünce ve fikir özgürlüğünün bulun
madığı bir vakıadır. Bu yönde ileri sürülen aksi fikirler, mızrağın çuvala sığdırılmasına yetmemek
tedir. Hâlâ, binlerce kız öğrenci inançları sebebiyle özgürce okullarına gidememekte, mağduriyet ve 
mahzuniyet, sabır taşlarını çatlatacak duruma gelmiş bulunmaktadır. 

Yine bu ülkede, ilköğretim okullarını bitirmemiş olan çocuklarımız, inançlarının kitabını ser
bestçe, gidip, okuma imkânını bulamıyorlar. 

Umarım ve dilerim, bundan sonraki paketlerde, ülkenin Avrupa Birliğine uyumu çerçevesinde, 
önündeki tüm engelleri kaldırmak için elinden gelen çabayı göstermek ve ileri adımlar atmak 
görevimiz olacaktır. 

OYA ARASLI (Ankara) - Maddeyle ilgili konuşsun. 
CAVİT TORUN (Devamla) - Hemen kabul edelim ki, ordumuza büyük saygı duyuyoruz, onun 

kılına dokunacak hiçbir tavrı kabul etmemizin imkânı yoktur; ancak, Millî Güvenlik Kurulunun 
bugünkü yapısıyla, Birliğe katılımın imkânsız olduğunu da hiçbir zaman gözden ırak tutmamalıyız. 
Bununla işin şöyle bir yanı ortaya çıkıyor. (CHP sıralarından gürültüler) 

İSMET ATALAY (İstanbul) - Maddeyle ne alakası var. 
CAVİT TORUN (Devamla) - Biz, başkalarının evinde pijamalarımızla dolaşamayız. 
BAŞKAN - Sayın Torun, maddeyle ilgili konuşursak... 
CAVİT TORUN (Devamla) - Yasalarımızın ismi, halk nazarında, neden Avrupa Birliği Uyum 

Yasası; açık ve belli ki, biz bir yerlere girmek istiyor ve onların yaşam biçimlerinin zarurî kıldığı 
yasal düzenlemeleri uygulamaya koymaya çalışıyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Torun. 
CAVİT TORUN (Devamla) - Biz, isteyelim istemeyelim, bu müktesebata uymak zorundayız. 

O bakımdan, yerli yersiz "bizim her şeyimiz iyidir, Avrupalıların bize yönelttikleri yanlışların din
lenebilir yanı yoktur" biçimindeki değerlendirmeler çokça bir anlam ifade etmiyor. 

Uyum Paketinde, herkesin çocuğuna istediği ismi verebilmesi; tutukluların, derhal avukatlarıy
la görüşme imkânının getirilmesi; azınlıklara, vakıflarını 18 ay içerisinde tescil ettirme hakkının 
verilmesi; idarenin verdiği kararlara karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararı uyarınca 
iadei muhakeme hakkı tanınması; İmar Kanununda şimdiye kadar yer alan "cami" ibaresinin 
"ibadet yeri" olarak değiştirilmesi ve Türk Ceza Kanununun 462 nci maddesinin Ceza Kanunundan 
çıkarılması devrim niteliğinde değişiklikler olarak karşımıza çıkmış bulunmaktadır. 

Bu vesileyle, yasa tasarısının tümünü destekliyor ve hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Torun. 
1 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 180 sıra sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Orhan Eraslan Oya Araslı Haluk Koç 

Niğde Ankara Samsun 
Mustafa Özyürek Haşim Oral Atilla Kart 

Mersin Denizli Konya 
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Madde 1.-1.3.1926 tarihli 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 453 üncü maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Takdire bırakıyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu?.. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, bu konuyla ilgili olarak kısa bir 

açıklama yapmam gerekiyor: 
Burada dile getirilen hususlar, zannediyorum, konuyu yanlış bir zemine oturtuyor. Burada, 

kimse, çocuğun öldürülmesine cevaz vermiyor; kimse, kasten adam öldürmeye bir kolaylık gelsin 
istemiyor. Ancak, bu düzenlemeleri yaparken, hayatın gerçeklerini, içinde yaşadığımız toplumun, 
dünyanın gerçeklerini de bir ölçüde dikkate almak gerekiyor. Tabiatıyla, Türk toplumunun da 
önemli bir kısmı halen kırsal kesimde yaşıyor. Orada kadınların ne ölçüde himaye gördüğü, ne öl
çüde hak ve hukuka sahip olduğunu hepimiz biliyoruz; büyük şehirlerin varoşlarında onların nasıl 
himayesiz kaldığını, hukuken yetersiz şartlar altında yaşamak durumunda kaldığını biliyoruz. 
Dolayısıyla, bu gerçek, yalnız bizim toplumumuzun değil, Avrupa'nın da gerçeğidir. Adı üzerinde, 
bunlar uyum yasalarıdır. Uyum yasalarını yaparken, şüphesiz, bu düzenlemelerde, içinde yer al
maya çalıştığımız ülkelerin hukukunda ne var; onları da dikkatle incelemeye ve değerlendirmeye 
gayret ediyoruz. Zannediyorum, burada biraz eksik bilgi verildi. Almanya dışında bütün ülkelerde 
-İspanya, Portekiz, Yunanistan, Danimarka, İsveç, Fransa dahil olmak üzere- bu neviden fiiller suç
tur; ancak, bu saik altında işlenmiş olması da bir indirim sebebi olarak kabul edilmiştir. 

Halen yürürlükte olan Türk Ceza Kanununa göre cezası belli ölçüde tutulmuş idi; tasarı hazır
lanırken bu cezada, bir anlamda caydırıcılığı temin edebilmek bakımından bir artırıma gidilmiştir. 
Dün yapılan komisyon müzakerelerinde komisyon üyesi arkadaşlarımızın verdiği önergeyle bu 
cezalar biraz daha artırılmıştır. Dolayısıyla, bugün, eğer birileri, işte, medenî dünya, Batı dünyası, 
Avrupa bu noktalarda hiçbir indirim yapmıyor deyip, sanki bizim toplumumuza mahsus bir düzen
leme, bizim toplumumuzun bir eksikliği gibi konu takdim edilirse bizim toplumumuza da haksızlık 
olur. 

Dolayısıyla, bütün Batı hukukunda, Almanya dışında, bu neviden fiiller suçtur; ancak, cezada 
bir indirim sebebi olarak kabul edilmiştir. Bunları da hesaba katarak komisyon dün değerlendir
mesini yapmış, cezada bir miktar da artırıma gidilmiştir. Dolayısıyla, biz önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Eraslan, konuşacak mısınız? 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Evet. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Eraslan. (CHP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; önergem üzerinde söz 
almış bulunuyorum. 

Tabiî, Sayın Bakanın açıklamalarına katılmak mümkün değil. Bir kere, Fransa'da bu ceza kalk
mış bulunuyor; onu Sayın Bakanımıza hatırlatıyorum. 

Ayrıca, Avrupa ülkelerinde de var olan ceza bizdeki gibi şerefini kurtarma şartına bağlı değil
dir; o, sadece bizde şerefini kurtarma şartına bağlıdır. Bir kadın kendi doğurduğu çocuğu öldürmek-
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le nasıl şerefini kurtarabilir; bunun bir açıklaması varsa, bunu açıklayacak bir babayiğit varsa açık
lasın bir görelim. Orada şu vardır: Kendini güvencesiz ve desteksiz hissetmesi sonucu... Bu ikisi 
farklı şey. Şeref saik başka bir şey, güvencesiz ve destekten yoksun hissetmesi başka bir şey. Onun 
için, bu madde Avrupa Birliği müktesebatına uygun değildir; birincisi bu. Şahsım adına daha önce 
yaptığım açıklamalardaki her şey burada geçerli. 

Bir şeyi daha söyleyelim: Sanki, Türk Ceza Kanunundan 453 üncü maddenin çıkarılmasını is
temekle dinî inanca aykırı bir şey yapılıyormuş gibi bir hava verildi demin arkadaşlarımızın birisi 
tarafından. Tam tersine; Islamiyetin istediği de bu; sabi, sübyan, ağzı var dili yok, kendini hiç 
müdafaa edemeyecek, nefsini koruyamayacak bir insanın hayatını koruyoruz. Her ne sebeple olur
sa olsun, dünyaya gelmiş, hiç kimseye bir şey söyleyemeyecek durumdaki; bir çocuğun annesi 
tarafından öldürülmesinin kolaylaştırılmasına engel olmak istiyoruz; İslama uygun olan da budur. 

METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Dini siyasete alet etme!.. 

ORHAN ERASLAN (Devamla) - Dini siyasete, biraz önce, bir arkadaşımız alet etti. Tür
kiye'de din özgürlüklerinin önünde hiçbir engel yoktur. Türkiye'yi Avrupa'ya jurnallemekten vaz
geçin. Türkiye'de din istismarı vardır, din özgürlüklerinin önünde hiçbir engel yoktur. Kim ibadet 
ederken engellenmiş?! 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Eraslan. 

Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. - 5.6.1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

"GEÇİCİ MADDE 2. - Cemaat vakıfları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on-
sekiz ay içinde 1 inci maddenin yedinci fıkrası uyarınca tescil başvurusunda bulunabilirler. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen İstanbul Mil
letvekili Sayın Onur Öymen; buyurun. 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 2 nci maddesi, 5 Haziran 1935 
tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanununa bir geçici madde eklenmesiyle ilgilidir. Buna göre, biraz 
önce de okunduğu gibi, cemaat vakıfları, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onsekiz ay 
içinde 1 inci maddenin yedinci fıkrası uyarınca tescil başvurusunda bulunabileceklerdir. 

Kuşkusuz, bu değişiklik, Türkiye'de yaşayan gayrimüslim vatandaşlarımıza ait vakıflara önem
li bir avantaj sağlayacaktır; insanî açıdan bakıldığında, buna itiraz etmek mümkün değildir. Gay
rimüslim vatandaşlarımız da bizim insanlarımızdır, onların haklarını korumak da bizim görevimiz
dir. O bakımdan, eğer, bu vatandaşlarımızın önünde birtakım engeller varsa, gayet tabiî ki, bu en
gelleri kaldırmak da görevimizdir. 
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Hükümetin attığı adım, bu konuda önerdiği adım, olumlu bir adımdır; bunu, biz de destek
liyoruz; ama, madalyonun bir de başka tarafı var. Uluslararası ilişkilerde en önemli ilkelerden biri, 
karşılıklılık ilkesidir. Biraz önce, değerli arkadaşım Haluk Koç da, bu konuyu, Yüce Meclise arz et
ti. Acaba, yurt dışındaki Türk vakıflarının durumu nedir, bunu hiç araştırdık mı; acaba, yurt dışın
daki soydaşlarımız bu gibi konularda hangi engellerle karşılaşıyorlar, bunu araştırdık mı; 
hükümetimiz, Avrupa Birliğinden gelen beklentiler, talepler doğrultusunda Türk yasalarını değiş
tirirken, acaba, bizim insanlarımız, aynı konularda Avrupa Birliği ülkelerinde ne gibi sıkıntılarla 
karşılaşıyorlar, bunu hiç araştırdı mı, bunun üzerine gitti mi, bunun için girişimde bulundu mu?! 
Sanmıyoruz, hiç duymadık. Bulunduysa, hükümet, buradadır; Yüce Meclise bilgi versin; bunları 
öğrenmekten çok mutlu oluruz. Biz, sadece, kendisinden talep edilen hususları yerine getiren bir 
devlet konumuna düşmemeliyiz; biz de, haklarını arayan, gerek yurt içinde gerek yurt dışında soy
daşlarımızın hakkını arayan bir devlet olmalıyız. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Koç'un söylediği Yunanistan'daki vakıflar meselesi, bunun çok tipik 
bir örneğidir. Türkiye'deki Rum vakıfları ne kadar hakka sahipse, Lozan'a göre, Yunanistan'daki 
Türk vakıfları da o kadar hakka sahiptirler. Peki, kullanabiliyorlar mı; hayır, kullanamıyorlar. Cun
ta idaresinin daha 1960'lı yıllarda koyduğu bazı kurallarla, bizim Türk vakıflarımız, oradaki Yunan 
yönetiminin, Yunan Hükümetinin denetimi altına girmiştir. Bugün, Batı Trakya'daki Türk vakıf
larını Yunan hükümetinin tayin ettiği kayyımlar idare ediyor. Yunanistan'da, o kadar rejim değiş
miştir, o kadar değişiklik olmuştur, o tarihten sonra, Yunanistan Avrupa Birliğine girmiştir; fakat, 
bu sistem, bugün dahi değişmemiştir. Buna karşı ne yapıyoruz; buna karşı, hükümetimiz, hangi 
girişimi yapıyor bilmek isteriz. 

Biz de Yunanistan'la dostluk istiyoruz, biz de Yunanistan'la ilişkileri yumuşatmak istiyoruz; biz 
de, devlet adamlarımız el sıkışınca, birlikte demeçler verince memnun oluyoruz; ama, arkadaşlar, 
Türk-Yunan politikasını iyileştirmek, sadece, sirtaki oynamakla olmaz. Türk-Yunan politikasını 
iyileştirmek istiyorsanız, önce, haklarınıza sahip çıkacaksınız; önce, Yunanistan'daki soydaş
larınızın hakkına sahip çıkacaksınız. Orada, vakıflar konusunda olsun, eğitim konusunda olsun pek 
çok sıkıntımız var. Biliyor musunuz ki, Yunanistan Avrupa Birliğine girdikten sonra, yirmi yıl 
boyunca, orada yaşayan 45 000 soydaşımız "yasak bölge" denen bir bölgede yaşıyorlardı. Daha ön
ce de söyledik; Yunanistan, AB üyesi olduktan sonra, yirmi yıl, bu insanları orada yaşatmaya devam 
etmiştir; Türklerin yaşadığı bu bölgeye, bir tek yabancı girememiştir; bunları biliyor musunuz? 

Evet, iyileştirmeler yapalım, gayet tabiî ki yapalım. Ben, Batı Trakya'da görev yapmış bir ar
kadaşınızım; orada, soydaşlarımız, bize, her zaman şunu söylüyorlardı: "Bize, burada, bu kadar 
kısıtlama getiriliyor, bu kadar eziyet yapılıyor; buna mukabil, siz, Türkiye'de hiçbir karşılık ver
miyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Biz, İstanbul'daki Rumların durumuna gıpta ediyoruz" Şim
di, bir parça düzeldi belki, eskisi kadar sıkıntılı durum yok denilebilir birçok bakımdan; ama, gene 
de, arada çok fark var. İşte, vakıflar, bunun örneklerinden biridir. 

Şimdi, -gene Sayın Koç bahsetti- birkaç gün önce, hükümete, bir sözlü soru önergesi verdik; 
buna, henüz cevap alabilmiş değiliz. 

Aynı şekilde, gene, bu azınlıklarla ilgili olarak, Batı Trakya'daki Türk azınlığının durumuyla, 
İstanbul'daki Rum azınlığının durumu çok farklıdır. İstanbul'daki Rumlar serbestçe patriklerini 
seçecekler; bizim oradaki müftülerimizi halk seçti diye, siz, müftüyü yargılayacaksınız, hapse 
atacaksınız; Avrupa İnsan Hakları Divanına gidecek, Yunanistan'ı mahkûm ettirecek karar çıkacak, 
müftümüze, gene, görevini yaptırmayacaksınız. Buna karşı, hükümet olarak ne yapacaksınız; sessiz 
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kalacaksınız... İşte, bu olmaz. Avrupa Birliğine girmeyi, biz, herkesten çok istiyoruz; ama, boy
numuzu bükerek değil; her dediklerine baş eğerek değil. Haklı oldukları yerde gayet tabiî ki dedik
lerini yapacağız, kurallara uymak gayet tabiî ki bizim de görevimiz. 80 000 sayfalık kanunlar bizim 
de kanunumuz olacak, biz bunları biliyoruz ve çağdaşlaşma konusunda biz hiç kimsenin gerisinde 
değiliz; ama insaflı olalım, aynı konularda eğer bizim insanlarımız Avrupa Birliği ülkelerinde sıkın
tı çekiyorlarsa, bu konuda da sessiz kalmayacağız, hakkımızı arayacağız; bu bizim görevimizdir. 

Arkadaşlar, unutmayınız ki bu azınlıklar konusu Lozan'ın en önemli maddelerinden biri olmuş
tur; vakıflar da dahil olmak üzere, bu konu Lozan'da çok uzun boylu görüşülmüştür, Türkiye, 
Lozan'da çok büyük baskılara maruz kalmıştır azınlık hakları konusunda, kapitülasyonlar konusun
da; İsmet Paşa bütün bu baskılara direnmiştir ve bugünkü metni çıkarttırmıştır ortaya. İşte, Lozan'a 
göre vakıfların statüsü ne ise biz ona uyacağız; ama Yunanistan'ın da uymasını isteyeceğiz; bizim 
ölçümüz budur. Aynı şekilde, Lozan'da İstanbul Patriğine verilmemiş sıfatların kullanılmasına izin 
vermeyeceğiz. Lozan'da ekümenik sıfatı var mı; ekümenik sıfatı yoktur. Peki, o zaman İstanbul'daki 
patrik bu sıfatı nasıl kullanabiliyor; bu sıfatla nasıl konferanslar veriyor; buna karşı tepkimiz nedir? 
Efendim, biz Vatikan'da diplomatik girişim yaptık; yetmez. Bu, bir siyasî konudur, Lozan'ın del-
dirilmesi, aşındınlması konusudur, siyasî girişim yapacaksınız; devlet budur. Kendine saygısı olan 
devlet, altında imzası olan anlaşmaları çiğnetmeyen devlettir. Bu anlatmaları imzalayan insanlar 
büyük çabalarla en zor şartlar altında dünyanın en büyük devletlerine direnerek bunu sağlamışlar
dır. Şimdi, bunun aşındırılmasına göz yummaya bizim hakkımız var mı arkadaşlar. Bu konu son 
derece önemlidir, bir kere daha dikkatinize getiriyorum, hükümetin dikkatine getiriyorum; biz, Av
rupa Birliğiyle bütünleşeceğiz diye, temel haklarımızdan, çıkarlarımızdan, itibarımızdan vazgeç
meyeceğiz. 

Ekümenik patrik demek ne demektir; evrensel patrik. Bu, sadece bir sıfat mı acaba? Kartvizite 
yazılan bir kelimeden ibaret mi, yoksa bundan fazla bir şey mi? Kartvizitinize kelime yazmaktan 
ibaret değil bu; bu demektir ki, ben bütün Ortodoksların kilisesinin başkanıyım, yani İstanbul'daki 
Rum Ortodoksların dışında, başka Ortodoks kiliseleri de var, onun da başıyım diyor; hangi hakla, 
nereden alıyor bu yetkiyi?! Patriğe, bütün din adamlarına saygı gösteririz hangi dinden olursa ol
sun; ama, bu konularda, Lozan'ı, Türk yasalarını ihlal etmeye kimse kalkışmasın. Devlet olarak, biz, 
bunu, büyük bir hassasiyetle izlemek zorundayız, hükümetten de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Bunu 
yapmadığımız takdirde, kendimize olan saygımızı kaybederiz, devlet olarak ciddiyetimizi kay
bederiz, altında imzamız olan anlaşmaları koruyamaz duruma düşeriz. Hükümetten, bu konularda 
hassasiyet bekliyoruz. 

Demin bir arkadaşım dedi ki: "Efendim, 'yabancılar haksızdır' demek doğru değildir. Gayet 
tabiî ki, Türkiye'de, Müslümanların da dinî kısıtlamaları var." Arkadaşlar, bu, bence, son derece 
yanlış, haksız, insafsız bir iddiadır. 

Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyetini kuranlar, Müslümanlara hiçbir zaman baskı yapmamışlar
dır, Türkiye'de tam bir din ve vicdan hürriyetine dayalı bir rejim kurmuşlardır ve seksen seneden 
beri, biz, bu rejimi sürdürüyoruz, insaflı olalım! 

Eğer, hükümetimiz, hükümet mensuplarımız "Türkiye'de Müslümanlar baskı altında" derse, 
yabancılar bunu nasıl yorumlayacaktır?! Yani, siz iktidardasınız, Mecliste mutlak çoğunluğunuz 
var, tek başınıza hükümetsiniz ve ondan sonra diyeceksiniz ki, Müslümanlar baskı altında... Kim 
tutuyor bunları baskı altında?! Hükümetin üstünde bir güç mü var?! Hükümetin üstünde bir güç mü 
var ki, sizi, dinî özgürlükleri sağlamaktan men ediyor?! 
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RECEP KORAL (İstanbul) - Kim dedi? Hayır, yok öyle bir şey... 
OĞUZ OYAN (İzmir) - Demin söyledi, yapma... 

ONUR ÖYMEN (Devamla) - Bu sözlerin nerede söylendiğini ben çok iyi biliyorum, Sayın 
Dışişleri Bakanımız da çok iyi biliyor ve birkaç gün önce İstanbul'da yapılan Karma Parlamento 
Komisyonuna katılan diğer arkadaşlarımızın hepsi de çok iyi biliyor. Eğer, bunları söylemedik, yan
lış anlaşıldı diyorlarsa, ben, bundan, ancak mutluluk duyarım; ama, hepimizin önünde söylenen söz
leri söylenmemiş sayamayız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Öymen. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, kendi kendimize haksızlık yapmayacağız. Bu 

memleket hepimizin memleketidir. Kendimizi, yabancılara karşı, hükümetin, Meclisin, iktidar 
sahibi olmadığı bir ülke gibi takdim edemeyiz; buna hakkımız yok. Eğer, siz, Türkiye'de, şu veya 
bu özgürlüğün kısıtlandığına inanıyorsanız, buyurun getirin, Mecliste tartışalım, kim size mâni 
oluyor; ama, öyle bir hava yaratılıyor ki, sanki Türkiye'de bazı güçler, bazı özgürlüklerin tam olarak 
yerine getirilmesine engel oluyormuş! Kimmiş bu güçler?! Bakın, kürsünün arkasında "hâkimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir" yazıyor. Bu söz boşuna söylenmemiştir; biz, bu söze inanarak buraya 
geldik, halk, bizi bu söze inanarak buraya gönderdi. O bakımdan, bu Meclisin üstünde bir güç ol
duğu izlenimini vermeye hiçbirimizin hakkı yoktur. Düşüncemiz ne olursa olsun, inancımız ne olur
sa olsun, bu izlenimi yaratamayız arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar) Bu devlet, hepimizin dev
letidir, bu cumhuriyet, hepimizin cumhuriyetidir; bu cumhuriyeti kuranlara saygılı davranmak 
zorundayız. 

Biz, bu kanun değişikliğini onaylıyoruz, kabul ediyoruz; ama, bu düşüncelerle kabul ediyoruz, 
bu beklentilerle kabul ediyoruz. Hükümetin, Türkiye'ye yapılan haksızlıklar konusunda gür sesini 
yükseltmesini bekliyoruz. Siz, hakkımızı koruyun, milletimizin itibarını koruyun, biz bütün 
gücümüzle sizi destekleriz, bütün gücümüzle arkanızdayız; ama, yurt içinde, yurt dışında Tür
kiye'ye, soydaşlarımıza yapılan haksızlıklar karşısında sessiz kalırsanız, geçiştirirseniz, en temel an
laşmalarımızın aşındırılmasına sessiz kalırsanız, bizi yanınızda göremezsiniz. Bunu, üzülerek söy
lüyorum, bizi yanınızda göremezsiniz; çünkü, biz, bu cumhuriyeti kuranların mirasçısıyız; biz, laik 
devleti kuranların mirasçısıyız; biz, bu ülkeyi yabancıların baskısından ve yabancıların azınlıklar 
üzerindeki himaye haklarından kurtaranların takipçisiyiz, onların mirasçısıyız. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclisi saygılarla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öymen. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. - 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanunun 55/A maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Özel radyo ve televizyonlarla yayın 

Madde 55/A. - Seçimlerin başlangıç tarihinden oy verme gününün bitimine kadar özel radyo 
ve televizyon kuruluşları, yapacakları yayınlarda 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 5, 20, 22 ve 23 üncü maddeleri ile 31 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine tâbidir. 

- 4 3 2 -



T.B.M.M. B : 96 19 . 6 . 2003 O : 1 

Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre özel radyo ve televizyonların yayın ilkelerinin belirlen
mesinde, Yüksek Seçim Kurulu görevli ve yetkilidir. 

Yapılacak yayınların yukarıdaki esaslara uygunluğunun gözetim, denetim ve değerlendiril
mesinde, ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonlar için Yüksek Seçim Kurulu; bunun 
dışında yayın yapan özel radyo ve televizyonlar için yayının yapıldığı yer ilçe seçim kurulları 
görevli ve yetkilidir. 

İlçe seçim kurullarının verdiği kararlara karşı, yirmidört saat içinde il seçim kurullarına itiraz 
edilebilir. İl seçim kurulu kararları kesindir. 

Ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonların hangileri olduğunu belirlemeye Yük
sek Seçim Kurulu yetkilidir. Yüksek Seçim Kurulunun buna ilişkin kararı Resmî Gazetede yayım
lanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. - 298 sayılı Kanunun 149/A maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Özel radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin suçlar 
Madde 149/A. - Bu Kanunun 55/A maddesine ve Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen esaslara 

aykırı olarak yayın yapılması halinde, ülke genelinde yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluş
larını Yüksek Seçim Kurulu, yerel yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını ise yayının 
yapıldığı yer ilçe seçim kurulu uyarır veya aynı yayın kuşağında açık bir şekilde özür dilemesini is
ter. Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde, Yüksek Seçim Kurulu veya yayının 
yapıldığı yer ilçe seçim kurulunca, ihlâle konu programın yayını bir ilâ oniki kez arasında dur
durulur. Aykırılığın tekrarı hâlinde, ülke genelinde yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluş
larının yayınlarının Yüksek Seçim Kurulunca beş günden onbeş güne kadar durdurulmasına, yerel 
yayın yapan özel radyo ve televizyonların yayınlarının ise yayının yapıldığı yer ilçe seçim kurulun
ca üç günden yedi güne kadar durdurulmasına karar verilir. 

Bu kararlar ilgili en yüksek mülkî amirlerce derhâl yerine getirilir. 
Birinci fıkra hükmüne göre hakkında yayın durdurulması kararı verilen özel radyo ve televiz

yon kuruluşlarının sorumluları, onmilyar liradan seksenbeşmilyar liraya kadar, yerel yayın yapan 
özel radyo ve televizyon kuruluşlarının sorumluları, üçyüzellimilyon liradan dörtmilyar liraya 
kadar ağır para cezasıyla, yetkili mahkemesince cezalandırılır. Tekerrürü halinde bu cezalar üç mis
li olarak uygulanır. Bu fıkraya göre verilecek cezalarda Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi 
uygulanmaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili Sayın 
Muharrem Kılıç; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının, kamuoyundaki adıyla Altın
cı Uyum Paketinin 4 üncü maddesi hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açık
lamak üzere söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

4 üncü maddeye değinmeden önce, izninizle, tasarının geneli hakkında birkaç söz söylemek is
tiyorum. 
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Tasarının genel gerekçesinde, bu değişikliğin Avrupa Birliğine uyum için gerekli olduğu vur
gulanmaktadır. Oysa, bu değişikliklerin Avrupa Birliği için değil, demokratikleşme, temel hak ve 
hürriyetlerin Türk insanının ihtiyacı olduğu için yapıldığının vurgulanması gerekirdi. Demokratik 
hukuk devleti normlarında görülen eksikliklerimiz, Anayasamızdaki ve yasalarımızdaki antidemok
ratik hükümler nedeniyle, bireylerdeki ve ulustaki aydınlanma ve atılım yeteneği tam anlamıyla or
taya çıkamamaktadır. Bir anlamda, temel hak ve hürriyetlerdeki eksiklikler, bireyler ve ulus için 
ayakbağı olmaktadır. Bu bağlan çözdüğümüz ölçüde, bizim de, aydınlığa, uygarlığa koşmamız daha 
kolaylaşacaktır. Bu nedenle, 12 Eylül rejimince yapılmış bulunan Anayasadaki, başta dokunulmaz
lıklar olmak üzere demokratikleşmenin önündeki tüm olumsuzlukların giderilmesi ve yine, tüm 
yasalarımızın elden geçirilerek, demokratikleşmeyi engelleyen, temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan 
antidemokratik düzenlemelerin ortadan kaldırılması için, iktidarıyla, muhalefetiyle çalışmalara 
hemen başlamalıyız; ancak, bu düzenlemeleri yaparken, hukuk kurallarını oluşturma aşamasında da 
hata yapmamalıyız. 

Öncelikle, yapılacak düzenlemeler, kamuoyuna sunularak tartışılması sağlanmalı, sivil kitle ör
gütlerinin ve özellikle muhalefetin de görüşleri alınarak olgunlaştırılmalıdır. Şu anda yapılmakta ol
duğu gibi, kamuoyunda tartışılmadan, sadece iktidarın getirdiği şekliyle hemen komisyona gön
derilip, komisyondan çıktığında da, milletvekillerinin yeterince hazırlık yapmasına dahi fırsat veril
meden Genel Kurula sevk edilerek "nasıl olsa yeterli çoğunluğumuz var" anlayışıyla yasaların oluş
turulmaya çalışılması yerinde değildir. 

Mevcut hukuk sistemimiz, büyük bir kargaşa içerisindedir. 1920 yılından günümüze kadar 
çıkarılan kanun sayısı 12 730'dur. Durum böyleyken, yapılan yeni düzenlemelerin, Türk hukuk sis
temini iyice çıkmaza soktuğu, bütünlükten uzaklaştırdığı da ortadadır. Bu yasa tasarısında olduğu 
gibi, Türk Ceza Kanunu, Vakıflar Kanunu, özel radyo ve televizyonlarla ilgili kanun, Seçim 
Kanunu, Nüfus Kanunu, İmar Kanunu, Adlî Sicil Kanunu, İdarî Yargılama Usulü Kanunu, Terörle 
Mücadele Kanunu gibi birbiriyle alakasız yasalardaki değişiklikleri birlikte düzenlemek, uy
gulayıcılar için içerisinden çıkılmaz yeni durumlar yaratacaktır. 

Bir hukuk tasarrufu, bir yasaya ihtiyaç duyulduğunda kolaylıkla bulunabilmelidir. Mevcut 
mevzuatımız zaten yeterince karmaşıktır; yapılan bu düzenlemelerle, karmaşıklık iyice artmaktadır. 
Böylesi bir karmaşa ve 12 730'a ulaşan kanunlar silsilesi içerisinde, vatandaşımızın "yasayı bil
memek mazeret sayılmaz" kuralı çerçevesinde, tüm mevzuatı biliyor kabul edilmesi beklen
memelidir. Böyle bir ortamda, sade vatandaşın değil, yasanın uygulayıcısının bile mevzuata kolay
ca ulaşması mümkün değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi ise, tasarının 4 üncü maddesi hakkındaki düşün
celerimizi açıklayacağım. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 149/A mad
desinde yapılan düzenlemenin sadece ilk genel seçimlerde uygulanması hüküm altına alınmışken, 
bu tasarıyla, düzenlemenin sürekli olarak uygulanması öngörülmüştür. Ayrıca, daha önceki düzen
lemeyle, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen esaslara aykırı olarak yayın yapılması halinde, belir
li sürelerle yayınların durdurulacağına karar verileceği belirtildiği halde, bu tasarıyla, doğrudan 
yayın durdurma yerine, aşamalı bir düzenleme getirilmektedir. 

Bu aşamalardan birincisinde, belirlenen esaslara aykırı yayın yapılması halinde, bu yayını 
yapan özel radyo ve televizyon kuruluşu, bu kuruluş Türkiye genelinde yayın yapıyorsa Yüksek 
Seçim Kurulu, yerel yayın yapıyorsa ilçe seçim kurulunca uyarılır ve aynı yayın kuşağında özür 
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dilemesi talep edilir; ancak, bu birinci aşamadaki uyarıdan sonra yapılması gereken özür dilemenin 
mahiyeti açık değildir. Bu özrü kuruluşun temsilcisi mi, yayıncısı mı dileyecek; özür dilemenin 
metni nasıl oluşacak; bu hususlar açık değildir. Kaldı ki, mevcut hukuk sistemimizde özür dileme 
diye bir cezaî müeyyide de bulunmamaktadır. Bu nedenle, bunun yerine, uyarıyı yapan Yüksek 
Seçim Kurulu veya ilçe seçim kurulunca hangi konularda aykırı yayın yapıldığının yazılı metin 
haline getirilerek özel TV ve radyo kuruluşunda yayınlattınlması, hukuk mantığına daha uygun bir 
çözüm olacaktır. 

Ceza düzenlemesinin ikinci aşamasında, birinci aşamadaki uyarıya ve özür dileme sistemine 
uyulmaması veya aykırılığın devamı halinde, ihlale konu programın yayını 1 ilâ 12 kez arasında 
durdurulur hükmü yer almaktadır; ancak, bu düzenleme de yeterince açık değildir. "1 ilâ 12 kez 
arasında durdurulur" denilmekle, 1 ilâ 12 kez arasında, 1 kere mi, yoksa 12 kereye kadar mı dur
durulacağı açık değildir. Uygulamada, bu düzenleme pek çok karışıklığa neden olabilecektir. Oysa, 
yasa dili, cümle yapısı, herkesin çok kolaylıkla anlayabileceği bir açıklıkta olmalıdır. Bu nedenle, 
bu düzenlemeye de bir açıklık getirilmesi gerekir. 

Ceza düzenlemesinin üçüncü aşamasında ise, aykırılığın tekrarı halinde, bu kez, daha önceki 
düzenlemede olduğu gibi, yayının durdurulmasına karar verileceği belirtilmektedir. Yayın durdur
ma aşamasında özel radyo ve televizyon kuruluşlarının sorumlularına verilecek para cezaları da bu 
tasarıyla artırılmıştır. Daha önceki düzenlemede, genel yayın yapan özel TV ve radyolara verilecek 
para cezası 1 000 000 000 TL'den 5 000 000 000 TL'ye kadar, yerel yayın yapan özel TV ve rad
yolara ise 10 000 000 TL'den 100 000 000 TL'ye kadar ağır para cezası öngörülmüşken, bu tasarıy
la, genel yayın yapan özel kuruluşlara verilecek ağır para cezası 10 000 000 000 TL'den 85 000 
000 000 TL'ye kadar, yerel yayın yapan özel yayın kuruluşlarına ise 350 000 000 TL'den 4 000 000 
000 TL'ye kadar artırılmıştır. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, tasarının 4 üncü maddesindeki bu düzenlemeyi esas 
itibariyle destekliyoruz; ancak, tasarının maddesinin yazılımının herkesin anlayabileceği şekilde 
yeniden düzenlenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. 

Yüce Heyete saygılarımı sunar, bu düzenlemelerin vatandaşlarımız için olumlu sonuçlar getir
mesini dilerim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıç. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. - 298 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 8. - Türkiye Cumhuriyetinin üye olduğu uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile 

bu kuruluşlara üye ülkelerin gözlemcileri ve Hükümet tarafından uygun görülen uluslararası 
hükümet dışı kuruluşların gözlemcileri, seçimlerin tüm aşamalarını sadece izleyebilirler." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın 
Şükrü Elekdağ; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 5 inci maddesi 
üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; 
hepinizi saygıyla selamlarım. 
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Değerli arkadaşlarım, Altıncı Uyum Paketi taslağında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna bir ek madde ilave edilerek, Türkiye'nin üye olduğu ulus
lararası ve bölgesel kuruluşlar ile bu kuruluşlara üye ülkelerin gözlemcilerinin ve hükümet tarafın
dan uygun görülen hükümetdışı kuruluşların gözlemcilerinin ülkemizdeki seçimlerin tüm 
aşamalarını izleyebilmelerinin sağlanması öngörülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, seçimlere yabancı gözlemci kabul etme yükümlülüğü, esasen, Tür
kiye'nin üye olduğu uluslararası kuruluşlar ile taraf olduğu sözleşmeler bağlamında üstlenmiş ol
duğu ve uygulamaya başladığı bir taahhüttür. Türkiye'nin bu yükümlülüğü resmen üstlenmesi, Av
rupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının, 1999 yılında, İstanbul'da yaptığı zirve toplantısı sırasında ol
muştur. Bu toplantıda kabul edilen Avrupa Güvenlik Şartının 25 inci maddesine göre, Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına üye olan ülkeler, seçimlerine gözlemciler davet etme yüküm
lülüğünü üstlenmişlerdir. Hemen belirteyim ki, Avrupa Konseyi çerçevesinde alınan benzer karar
lar da, üye ülkeler arasında seçimlerin izlenmesine ilişkin yükümlülükler getirmektedir. Nitekim, 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin Ekim 1999'da almış olduğu bir kararda, Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi denetim sürecinde bulunan ülkelerde seçimlerin izleneceği kaydedilmiştir. 
Bilindiği üzere, Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi denetim sürecinde bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, tüm Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi ve Avrupa 
Birliği ülkelerinin seçimlerine gözlemci davet etmeleri, bunun, artık, dünyada normal bir uygulama 
niteliği kazanmasına yol açmıştır. Bugünün koşullarında, bir ülkenin seçimlerine yabancı gözlem
cilerin katılması, eskiden olduğu gibi, o ülke hakkında kuşku yaratıcı ve küçük düşürücü yorum ve 
düşüncelere yol açan bir nitelik taşımıyor. Nitekim, 2002 yılı içinde, Amerika, Almanya, İsveç, İr
landa, Hollanda, Fransa, Portekiz, Macaristan ve diğer birçok ülke, seçimlerine yabancı gözlemci 
davet etmişlerdir. Bu da, biraz önce söylemiş olduğum bu hususu teyit ediyor. 

Ülkemiz de, 2000 ve 2001 yıllarında 8 ayrı ülkeye gözlemci göndermiştir. Yine, ülkemizdeki 
3 Kasım 2002 Seçimlerine 3 kişilik bir AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) heyeti katıl
mıştır. Bu heyet, yayımladığı raporda, Türkiye'ye, seçimlerde uluslararası gözlemcilerin bulun
masına imkân verecek bir yasal hükmün kabul edilmesi tavsiyesinde bulunmuştur. İşte, 298 sayılı 
Kanuna bu konuda ek bir madde ilavesi, bu çağrıdan kaynaklanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu konunun Altıncı Uyum Paketinde yer alacağını öğrenince, biz, yetkili 
makamlarımızdan, Avrupa Birliği ülkeleri ile diğer ülkelerde bu yükümlülüğün yasal bir düzen
lemeye konu teşkil edip etmediğini sorduk. Bu hususta yapılan araştırma sonucunda, Avrupa Bir
liği ülkelerinden Hollanda dışında hiçbir ülkenin, bu konuda bir yasal düzenleme yapmamış olduğu 
ortaya çıktı. Avrupa'da, Avrupa Birliği üyesi olmayan Romanya, Bosna-Hersek ve Ukrayna da ben
zer yasa düzenlemelerine başvurmuşlar; ama, Avrupa'nın Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve Bel
çika gibi oturmuş demokrasilerinin hiçbiri, yabancı gözlemci konusunu yasal düzenlemeyle hal 
yoluna gitmemiş. 

Değerli arkadaşlarım, buraya kadarki ifadelerimden iki sonuç çıkıyor. Bunlardan birincisi, 
seçimlere gözlemci daveti, artık, geniş bir uygulamaya tabi olan uluslararası bir yükümlülüktür. 
Türkiye, bu yükümlülüğü tanımakta ve uygulamaktadır. İkincisi, bu yükümlülüğün ulusal yasalara 
geçirilmesi gibi bir zorunluluk mevcut değildir. Nitekim, Türkiye'nin Avrupa Birliğine karşı 
yükümlülüklerinin listesini içeren Katılım Ortaklığı Belgesinde böyle bir yükümlülük yoktur. Ay
rıca, Hollanda'dan başka hiçbir Avrupa Birliği üyesi de, bu konuda yasal bir düzenleme yapmak ih
tiyacını hissetmemiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi, ben sizlere soruyorum: Hepsi gözlemci kabul eden bu Avrupa Bir
liği ülkeleri, bu yükümlülüklerini bir yasal düzenleme olmadan yerine getirirken, Türkiye'nin yasal 
düzenleme yoluna gitmesi ne anlama gelir? Bu şekilde hareket, Türkiye'nin kendine güveni ol
madığını ilan etmesi anlamına gelmez mi? Bu şekilde hareket "Türkiye'nin bugünü ile yarını bir
birine uymaz; bu bakımdan, biz, bu işi yasal güvence altına almak zorunluluğunu hissediyoruz" 
demek değil midir? 

Katılım Ortaklığı Belgesinde yer almayan, yerleşik Avrupa demokrasileri tarafından uygun 
görülmeyen bir yasal düzenlemeyi Türkiye'nin kabul etmesi için hiçbir gerçek ve inandırıcı neden 
bulunmuyor değerli arkadaşlarım. Gelecek seçimlere gözlemci davetine ilişkin uluslararası yüküm
lülüğümüzün aksaksız ve pürüzsüz yerine getirilmesi için böyle bir yasal düzenlemeye ihtiyaç ol
duğu gibi bir argümanı da, ben, doğrusu, inandırıcı bulmuyorum. 

Bu bakımdan, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, seçimlere yabancı gözlemci kabulünü mut
lak, kesin ve vazgeçilmez bir mükellefiyet olarak görüyor ve kuvvetle destekliyoruz; buna mukabil, 
bu mükellefiyetin yerine getirilmesi için herhangi bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadığı hususun
daki kanaatimizi de muhafaza ediyoruz. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Elekdağ. 
Madde üzerinde, AK Parti Grubu adına, Kırıkkale Milletvekili Sayın Ramazan Can; buyurun. 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 5 inci maddesi üzerin
de söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu tasarıyla 10 kanunda değişiklik yapıyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde önemli bir 
adımını teşkil ediyor. Bu değişiklikleri yapmamızın asıl amacı, Türkiye'nin demokrasi standardını 
yükseltmek, aynı zamanda, temel hak ve hürriyetleri ve bunların kullanımını genişletmek ve 
teminat altına almak, Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamaktır. 

Avrupa Birliği meselesi, ne Cumhuriyet Halk Partisinin bir meselesi ne AK Partinin bir 
meselesidir. Avrupa Birliği meselesi, artık, millî meselemiz haline gelmiştir; ancak, Avrupa Birliği 
olmazsa olmaz da değildir. Avrupa Birliğine girmek için mücadele edeceğiz, demokrasi standar
dımızı yükselteceğiz, insanımızın gerek ekonomik gerekse siyasî olarak seviyesinde bir rahatlama 
sağlayacağız. 

Kopenhag Kriterleri diye anılan siyasî kriterleri yerine getirmek, AB'ye girmek için bir zaruret
tir. Aralık 2000'de onaylanan Katılım Ortaklığı Belgesiyle, düşünce hürriyeti, gözaltı süresi, toplan
tı ve örgütlenme hürriyetini kısıtlayan hükümlerin içhukukumuzda değiştirilmesi gerekmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülke ve millet olarak bizim asıl gayemiz, Türkiye'nin 
yenilenmesi, Türkiye'nin ileriye götürülmesi. Avrupa Birliği olmasa da, biz, Türkiye'yi yenileştir
mek ve ileriye götürmek zorundayız. Bu değişiklikleri yaparken, toplumsal mutabakata varmak as
lî zarurettir. Nitekim, Adalet Komisyonunda, Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriyle, neredeyse 
ittifak halinde bu tasarıyı geçirmiş bulunmaktayız. 

Gelişmeye, ilerlemeye çekinceleri olanlar, her devirde olduğu gibi şimdi de olacaktır. Ancak, 
hükümetin uygun gördüğü şekilde Parlamentoya getirdiği uyum yasasını çıkarıp çıkarmamak, mil
letin iradesinin tecelligâhı olan Büyük Millet Meclisine aittir. 
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Uyum yasalarının geçmesi, demokrasi standardının yükselmesi açısından çok önemlidir. 
Maalesef, Hakkâri'de, Mahir Günşiray'ın sergileyeceği bir tiyatro oyununda dekor olarak kullanılan 
sinekliğin renkleri, ihbar üzerine, tahkikata konu oluyorsa, uyum yasalarını hemen geçirmemiz 
gerektiğinin ne kadar önemli olduğu, daha da ayrı bir şekilde önem arz etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5 inci maddeyle 298 sayılı Seçim Yasasına ekleme yapıl
mıştır. Maddede "Türkiye Cumhuriyetinin üye olduğu uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile bu 
kuruluşlara üye ülkelerin gözlemcileri ve hükümet tarafından uygun görülen uluslararası hükümet-
dışı kuruluşların gözlemcileri, seçimlerin tüm aşamalarını sadece izleyebilirler" denilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti, başka ülkelerin seçimlerine gözlemci olarak temsilci göndermektedir. 
Makedonya, Rusya, Arnavutluk bunlardan birkaçıdır. Ancak, başka ülkelerden temsilciler, Tür
kiye'deki seçimlere, 3 Kasımda olduğu gibi, sıkıntılı bir şekilde gelmişlerdir. Bu sıkıntıyı gidermek 
için böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olmuştur. AGİT'te bu konuda hüküm olsa da, bu yükümlülük 
siyasî bir mecburiyet arz etmektedir; ancak, içhukukumuzda böyle bir düzenleme yoktur. Bu siyasî 
yükümlülüğün hukukî zemine çekilmesi için bu değişiklik yapılmıştır. 

1950 yılından beri seçimlerimize, istisnalar hariç, gölge düşmemiştir. Hatta, 3 Kasım seçim
lerinde, bazı partiler az bir oy oranıyla baraja takıldıkları halde, ciddî anlamda bir itirazları ol
mamıştır. Biz, devletimize güvenmek zorundayız. Gelsinler, seçimlerimizi izlesinler. Herhangi bir 
itiraz hakları da olmadığı halde, bütün siyasî partilerin müşahitlerinin seçimi izlediği gibi onlar da 
izlesinler diyorum. Bu çerçevede, gözlemcilerin gelmesinde herhangi bir zaruretin olmadığını 
düşünüyorum. 

Bu duygularla, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Can. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 180 sıra sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısının 5 inci maddesinin yasa tasarısından çıkarılmasını ve buna göre diğer maddelerin tesel
sül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Orhan Eraslan Muzaffer Kurtulmuşoğlu Haşim Oral 

Niğde Ankara Denizli 
Oya Araslı Halil Akyüz Mustafa Özyürek 

Ankara İstanbul Mersin 
Nuri Çilingir 

Manisa 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkanım, 

çoğunluğumuz olmadığı için, takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında, 

bu maddenin Uyum Paketi içerisinde yer almasının temel sebebi, 3 Kasım seçimleri öncesi, Tür
kiye'nin yaşamış olduğu bir sıkıntıdan kaynaklanıyor. 
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Bu kürsüden de ifade edildiği gibi, Türkiye'nin elli yıldan beri seksiz, şüphesiz, şaibesiz başar
dığı en önemli işlerin başında, yapılan seçimler gelmektedir. Elli yıldan bu tarafa yapılan seçimlerin 
sonuçlarında, kazanan olmuştur, kaybeden olmuştur; ama, kaybedenlerin hiçbirisi çıkıp da "bu 
seçimlere şaibe karışmıştır, hile karışmıştır" dememiştir. Dolayısıyla, Türkiye'nin bu noktada alnı 
açıktır, başı da diktir; fakat, AGİT Sözleşmesi var, onun 25 inci maddesi var... 

Şüphesiz, bu sözleşme, hukukî niteliği olan, hukukî sonuçlar doğuran bir sözleşmeden ziyade, 
daha çok bir siyasî taahhütler belgesidir. Geçtiğimiz 3 Kasım seçimleri öncesi, bu Parlamentodan 
pek çok kişi, ben de dahil olmak üzere, AGİT Sözleşmesini imzalamış, kabullenmiş ülkelerin 
seçimlerine katıldık, o seçimleri gözledik, izledik. O ülkelerin hiçbirisinde "bu gözlemciler niye 
geliyor; neden geliyor" tarzında hiçbir itiraz da söz konusu olmadı; ama, ne yazık ki, Türkiye'nin en 
başarılı olduğu bir konuda bile, zaman zaman aykırı sesler çıkabilmekte, Türkiye'nin imajı 
bozulabilmektedir. 

Türkiye'nin en rahat olduğu, en başı dik olduğu bir konuda bile, bu neviden sıkıntılarla karşı 
karşıya kalınmaması açısından, böylesine bir düzenlemeyi, Hollanda'da olduğu gibi... Şimdi, Hol
landa da, Avrupa Birliğinin önemli ülkelerinden bir tanesidir; diğer başka ülkeler de var; ama, on
larla ilgili başka itirazlar olabilir düşüncesiyle, ben, Hollanda'yı misal olarak verdim. O sebeple, 
Hollanda, bunu, içhukukunun bir parçası haline getirmiştir. Biz de, bundan yola çıkarak, böyle bir 
düzenlemeyi uygun görmüştük; ama, anladığım kadarıyla, bu, maksadı dışına taşar bir tarzda 
yorumlanmaya başlandığı için... Bizim, hiçbir endişemiz yok; AK Parti olarak, burada dile getirilen 
hususlara aynen katıldığımızı, hükümet olarak da katıldığımızı ifade etmek istiyorum; ama, ne 
yapalım ki, Türkiye'de, aykırı sesler, bu yenileşmeye, çağdaşlaşmaya karşı aykırı sesler, maalesef, 
bu ülkede en üst düzeyde sorumluluk taşımış insanlar tarafından da dile getirilebilmekte, yapılabil
mekte; tam da seçimin başlangıcında, ortasında, Türkiye'nin imajını sıkıntıya sokabilmektedir. 

Bu açıklamayı yaptıktan sonra, bu endişeyle biz bu maddeyi getirmiştik. Muhalefetin bu 
konudaki, mademki, talebi var, ısrarı var; biz de, bu önergeye katılıyoruz. (CHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Sayın Eraslan, önerge hakkında konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 
Avrupa Birliği üyesi olan pek çok ülkede, üye oldukları halde böyle bir düzenleme bulun

mamaktadır. Kaldı ki, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının 25 inci maddesi, bu konuda yeter
li olanağı sağlamaktadır. 

3 Kasım 2002 seçimlerinde de, buna dayanılarak, üye ülkelerin gözlemcileri Türkiye'de bulun
muşlardır. 

Bu durum, böyle bir düzenlemeye gerek olmadığını ortaya koymaktadır. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda, madde, metinden çıkarılmıştır. 
6 ncı maddeyi, 5 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 5. - 5.5.1972 tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun 16 ncı maddesinin dördüncü 

fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Ancak ahlâk kurallarına uygun düşmeyen veya kamuoyunu inciten adlar konulmaz, doğan 
çocuk babasının, evlilik dışında doğmuş ise anasının soyadını alır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, AK Parti Grubu adına, Kocaeli Milletvekili Sayın Nihat Ergün; 
buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA NİHAT ERGÜN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; görüşmekte olduğumuz tasarının 5 inci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Tasarı "Avrupa Birliği Uyum Yasaları" adıyla maruf, çeşitli kanunlarda değişiklik yapan bir 
kanun tasarısı ve 5 inci maddeyle de, özü itibariyle, farklılıklara saygının, toplum dinamiklerini 
nasıl harekete geçireceği, toplumdaki gelişmeleri nasıl artıracağı yönünde bir yaklaşımı ifade et
mektedir. 

Bu madde hükmünden önce, ne yazık ki, toplumumuzda değişik kültürler, değişik gelenekler 
olmasına rağmen, bu kültür ve geleneklere uygun isimler koyan bazı vatandaşlarımız, zaman 
zaman, bazı bölgelerdeki nüfus memurlarının keyfî uygulamalarına maruz kalmışlar ve çocuklarına, 
ahlakî değerlerimizle çatışmadığı halde, geleneksel değerlerle çatışmadığı halde, insan haysiyet ve 
onurunu inciten bir nitelik taşımadığı halde, istedikleri, arzu ettikleri isimleri koyamamak gibi bir 
zorlamayla karşı karşıya kalmışlardır. Bu nedenle, tasarının bu maddesini bütün parti gruplarının 
olumlu bulması gerçekten sevindiricidir. 

Birazdan, farklılıkların toplumun gelişme hızına nasıl etki ettiği üzerinde durmaya 
çalışacağım; ancak, önce, Avrupa serüvenimiz konusunda kısa bir değerlendirme yapmak is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlar, biz Türklerin 2 000 yıllık tarih içindeki serüveni, sürekli olarak doğudan 
batı istikametine olmuştur. Ortaasya steplerinde at sırtında zırhlı süvariler, göçebe bir topluluk 
olarak Anadolu topraklarına gelen atalarımız karşılaştıkları yeni kültür ve medeniyet değerlerini 
özümsemekte ve benimsemekte hiç zorlanmamışlardır. Kendi özelliklerini, imkân ve kabiliyetlerini 
ise, yeni medeniyet değerlerinin yerleşmesi, gelişmesi ve yaygınlaşması için seferber etmişlerdir. 
Böylece, son bin yılda iki büyük imparatorluğu dünya siyasî tarihine, devletler tarihine hediye et
mişler; ancak, bunun dokuzyüz yılında etkin rol oynayan bizler, ne yazık ki, bin yılın son yüzyılın
da birçok etkinliğimizi kaybetmiş bulunuyoruz. 20 nci Yüzyılın hemen başlarındaki patlayan birin
ci savaş bu etkinliğimizi kaybettiğimizin resmen tescili olmuştur. 18 inci ve 19 uncu Yüzyıllar 
boyunca gücümüzü ve etkimizi kaybederken fark edemediğimiz şey şudur: Çağın gerçeklerini ve 
gereklerini görüp yerine getirememiş ve okyanuslara açılmanın Batı Avrupa devletlerine sağlamış 
olduğu ekonomik, askerî, siyasî ve sosyal üstünlükler karşısında iç denizlere ve eski karaya mah
kûm bir zihniyet dünyasında olmamızdır. 

Orta ve Batı Avrupa'da olması beklenen büyük değişim fırtınası daha da öteye giderek, 1776 
devrimiyle, Amerika Birleşik Devletlerinde, Amerika Kıtasında gerçekleşmiş, bu kıtada böyle bir 
devrimin rüzgârının esmesiyle dünya, anayasayla sınırlı bir hükümet, özgür birey, dinî hoşgörü, 
çoğulcu demokrasi ve yeni bir ulus kavramıyla ve uygulamalarıyla tanışmıştır. Avrupa değerler sis
temi Amerikan devriminin esin kaynağı olmuşsa da, 1789 Fransız Devrimi de Amerikan devriminin 
tetiklemesi sonucu ortaya çıkmıştır. Böylece, monarkların kutsal ve mutlak otoriteleri sona eriyor 
ve ulusların egemenliğine dayanan devletler dünyası doğmuş oluyordu. 
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Değerli arkadaşlar, aslında, Osmanlı Devleti, Batı'daki gelişmelere kayıtsız kalmanın doğur
duğu olumsuz sonuçları ilk defa, 1683 yılında Viyana önlerindeki mağlubiyetle iyiden iyiye hisset
miş. 1720 yılında, III. Ahmet döneminin sadrazamı olan Mehmet Çelebi, Fransız fabrikalarını, 
kalelerini ve diğer gelişmeleri rapor etmek üzere Fransa'ya özel bir elçi göndermiş ve bunun ilk 
olumlu sonucu olarak da, 1727 yılında, İbrahim Müteferrika matbaayı kurmuştu. Ne var ki, askerî, 
sosyal, ekonomik alanlarda gerçekleştirilmeye çalışılan reformlar karşısında, o günün tabiriyle 
gâvur usullerinin yaygınlaşmasından rahatsız olan birtakım çevrelerin belirli aralıklarla yükselen 
sesleri yeniden duyulmuş ve her zaman olduğu gibi, önce sadrazamın kellesi vurulmuş; ardından, 
III. Ahmet, yeğeni I. Mahmut lehine tahttan feragat etmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Değerli arkadaşlar, yeni koşullar, 1745 yılında ölen İbrahim Müteferrika'nın matbaasının 1783 
yılına kadar, yaklaşık kırk yıl süreyle çalışmasını ve diğer reformları engelleyince, dünyanın en 
kritik dönemecinde kaybedilen kırk yıl, 19 uncu Yüzyılda da telafi edilememiş, 20 nci Yüzyıla, 
zayıf, geri kalmış ve parçalanmakta olan bir devlet olarak girmek kaçınılmaz hale gelmişti. 

20 nci Yüzyılın başlarında yeni bir cumhuriyet kurarken, gözümüz, yine, savaşarak bağımsız
lığımızı elde ettiğimiz Batı'nın değerler dünyasındaydı. Avrupa'yı Avrupa yapan ve gittikçe evren-
selleşen değerleri bu topraklarda zor da olsa yerleştirmekte kararlı bir duruşumuz vardı. Biz cum
huriyet devrimlerini yaparken, henüz ikinci savaş çıkmamış, Roma Anlaşması yapılmamış, Avrupa 
Birliğinin temelleri atılmamıştı. 20 nci Yüzyılın sonlarında Avrupa ülkeleri, kendilerini, değerlerini 
ve Birliğe katılım şartlarını 21 inci Yüzyıl koşullarına uygun hale getirdiler. Kopenhag Kriterleri 
karşısında ayak sürümemizden de anlaşılıyor ki, biz, aslında, cumhuriyet devrimleriyle şeklen Av
rupalı olmayı başarmış olsak da, özünde, 18 inci ve 19 uncu Yüzyılın Asyasında kalmayı yeğlemiş 
bulunuyoruz. Katılım Ortaklığı Belgesindeki birtakım yeni usulleri, vesayetsiz demokrasi gibi, in
san hakları gibi, hukukun üstünlüğü, bireysel, kültürel ve dinî hürriyetler gibi, serbest piyasa 
ekonomisi gibi, tam rekabet gibi, güçlü yerel yönetimler gibi, özelleştirme gibi kabul edilen pren
sipleri, bu çerçevede hazırlanan Ulusal Programı, bölünme, irtica, güvenlik kaygıları gibi sosyolojik 
temelleri son derece zayıf nedenlerle erteleyenleyiz. 

Değerli arkadaşlar, gerek hükümetimizin gerek Parlamentomuzun, reform karşıtı güçlerin 
zaman zaman yükselen sesleri karşısında kararlı bir duruş sergilemeleri mecburîdir, zorunludur. 
Kaybedilecek yılların telafisinin imkânsız olduğunu; çünkü, dünyanın, 21 inci Yüzyılda, geçen yüz
yıllardan daha hızlı döndüğünü kabul etmeye mecburuz. 

Değerli arkadaşlar, sözlerimin sonunda şunları da ifade etmek istiyorum: Gerçekten, bir top
lumdaki farklılıkları görmezden gelerek, ortadan kaldırmaya çalışarak, tek tip bir toplum meydana 
getirme gayretleriyle, aynı şeye ağlayan, aynı şeye gülen, aynı şeye inanan bir toplum yaratmaya 
çalışarak, gelişen bir toplum olma ihtimali yoktur. Muhakkak surette, toplumda farklılıklara saygı 
göstermek mecburiyeti vardır. 

Bizim az önce ifade ettiğimiz içerideki irtica tehdidinin, bölünme tehdidinin, dinlerden ve et-
nisitelerden kaynaklandığı, dışarıdan gelen güvenlik kaygılarının komşularımızdan kaynaklandığı 
varsay ılıyorsa, dinleri, etnisiteleri ve komşuları olmayan bir Türkiye yoktur. O zaman, bizim 
buradaki tehdit algılamalarımızı, muhakkak surette, yeniden, çağdaş değerler ve normlar çer
çevesinde gözden geçirme mecburiyetimiz vardır; çünkü, Türkiye, farklı dinlere, farklı etnisitelere 
ve çok değişik komşulara yataklık eden bu insanların bir arada bulunduğu bir coğrafyadadır. 
Buradaki problemleri, büyük bir problem olarak görmek değil, aslında bir inkişaf alanı olarak gör
mek, aslında bir fırsat olarak değerlendirmek imkânımız vardır; bunları fırsat haline getirmemiz 
gerekmektedir. İnsan hakları, demokrasi, laiklik ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel ilkeler, çağdaş 
devlet yönetiminin vazgeçilmezleri haline gelmiştir. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ergün. 

NİHAT ERGÜN (Devamla) - Bu ilkeleri yönetimden dışlamanın topluma hiçbir yararı ol
mayacağı gibi, hiçbir gerekçe de, bu değerlerin evrensel niteliklerini bozarak amorf hale getiren uy
gulamaları haklı kılamaz. Toplumsal barış ve huzurun sağlanması, yerel değerler ile evrensel değer
lerin uzlaşmasına bağlıdır; ayrıca, yerel olan ile evrensel olanı uzlaştırmak, milletlerin başarısı için, 
birçok fırsatlarla doludur. 

Türkiye'de dine dayalı bir devlet kurmanın, dini devletin resmî ideolojisi haline getirmenin, et
nik bölünmeye yol açacak bir siyasal talebin, tarihî ve sosyolojik temeli son derece zayıftır. Vatan
daşların birtakım dinî ve kültürel taleplerde bulunmasının irtica, sadece irtica ve bölücülük bağ
lamında ele alınması, sorunları içinden çıkılamaz hale getirmekte, sorunun mağdurları üzerinden 
kapsamlı bir siyasî ve ekonomik çıkar savaşının yürütülmesine neden olmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, içeride sağlanacak sosyal barış, huzur ve güven ortamı, farklılıklara saygı 
duyulmasından geçer. Farklılıklara saygı, sinerjik bir atmosferin de temelidir. Sinerjik atmosfer ise, 
toplumun tüm dinamiklerinin harekete geçmesini ve herkesin yeteneklerini sonuna kadar ser
gilemesini sağlar. Toplumun ilerleme yolunda atacağı adımlar, 1,2, 3,4 gibi aritmetik adımlar değil, 
4, 8, 16, 32, 64 gibi geometrik büyümelere yol açan adımlardır. Kaybedilen zamanı telafi etmenin, 
zengin ülkelerle açılan mesafeyi kapatmanın başka da bir yolu yoktur. İç sorunlarımızın bu şekilde 
aşılması, ayrıca, dışgüvenlik kaygılarının da önemli oranda azalmasına, düşmanca emel besleyen
ler üzerinde caydırıcı etki yapmasına yol açacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, tasarının 5 inci maddesi üzerinde söz aldım; bütün arkadaşlarımı 
saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Ergün. 

Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen, Tekirdağ Milletvekili Ziyaeddin Akbulut; buyurun. 

Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşül

mekte olan tasarının 5 inci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi sevgiy
le, saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemizde uzun yıllardan bu yana süregelen sorunların başında, insan haklarının çiğnenmesi, 
fikir ve düşünce hürriyeti konusundaki kısıtlamalar, inanç hürriyetindeki kısıtlamalar ve sair yasak
lar büyük sorun olmaya devam etmektedir. 

Ülkemiz açısından, demokratikleşme, gerçekten, fevkalade önemli bir eksikliğin tamamlan
masıdır. Bu nedenle, artık, yasaklarla hiçbir yere yarılamadığını muhalefetiyle iktidarıyla bütün top
lumumuz kabul etmiş durumdadır. Bu bağlamda, AK Parti olarak, partimiz, gerek hükümet prog
ramlarında gerek parti programlarında gerekse meydanlarda söylediği bu konuda yapacağı çalış
maları bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda önemli bir eksiklik gideriliyor. Muhalefetten "neden bu tasarı 
konusunda acele ediyorsunuz" diye bir eleştiri geldi. "Hayırlı işlerde acele ediniz" diye bir güzel 
sözümüz var; bu da çok hayırlı bir iş olduğu için acele etmekte yarar görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, isim koyma konusu, kuşkusuz, bir anne babanın, yavrusu için, en doğal 
hakkıdır. 1587 sayılı Nüfus Kanunumuzun 16 ncı maddesi bunu düzenliyor; fakat, bu maddedeki 
bir cümle, yıllardan beri, maalesef, nüfus müdürlerimizin elinde, istediği gibi, yoruma açık olarak 
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kullanılmaktaydı. Bir zamanlar, ideolojik isim koydunuz, koyduğunuz isim millî değil veya dinî bir 
isim koydunuz veya Türkçe isim değil gibi ifadelerle veya iddialarla nüfus müdürleri, nüfus memur
ları, maalesef, vatandaşlarımızın bu doğal hakkı konusuna itirazlarda bulundular ve halen de 
bulunuyorlar. Bu konu, kuşkusuz, adliyeye intikal ettiriliyordu. Eğer, vatandaş, bu isim konusunda 
ısrar ediyorsa, uzun bir adlî süreçten sonra, karar, hakkında olumlu oluyorsa, bu ismi koyabiliyor
du; oysa, bu, bir insan hakkıdır. Bir insan, dünyaya getirdiği yavrusuna istediği ismi koyabilmelidir; 
bu, onun doğal bir insanlık hakkıdır; dolayısıyla, bu düzenlemeyle, bu konuda kısıtlamalar kal
dırılıyor ve vatandaşlarımız -anne, baba- arzu ettiği ismi yavrusuna koyabilecek bir esnekliği kazan
mış oluyor. 

Bu düzenleme, yerinde bir düzenlemedir; çeşitli kültürlerden oluşan, zenginliğimiz olan bu ül
kemizde, aynı duyguları, değerleri paylaştığımız kardeşlerimizle olan birliği, beraberliği, kardeşliği 
güçlendirmektedir; dolayısıyla, yerinde bir düzenlemedir. Ben, bu konuda hükümeti tebrik 
ediyorum. Bu düzenlemenin yararlı olduğunu ve bu konuda tüm düzenlemelerin yararlı olduğunu 
ifade ediyorum. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akbulut. 

Başka söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi 6 ncı madde olarak okutuyorum: 

MADDE 6. - 6.1.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 53 üncü mad
desinin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki (ı) bendi eklenmiş ve (3) numaralı fıkrasının birinci cüm
lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"ı) Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki 
protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıy
la tespit edilmiş olması." 

"Yargılamanın yenilenmesi süresi, (1) numaralı fıkranın (h) bendinde yazılı sebep için on yıl, 
(1) numaralı fıkranın (ı) bendinde yazılı sebep için Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi kararının 
kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl ve diğer sebepler için altmış gündür." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, Konya Millet
vekili Sayın Atilla Kart; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Kart, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 6 ncı 

madde olarak değişen, tasarıda ise 7 nci madde olarak geçen madde hakkında, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 6 ncı maddede, İdarî Yargılama Usulü Yasasının 53 üncü maddesinde 
değişiklik yapılarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin hak ihlalini tespit eden kararlarının, yar
gılamanın yenilenmesi sebebi olarak kabul edilmesi yolunda bir düzenleme yapılmıştır. 

Bilindiği gibi, daha evvel yasalaşan uyum paketlerinde, hukuk ve ceza usulünde benzer düzen
lemeler yapılmış, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi kararlarının yargılamanın yenilenmesi sebebi 
olarak kabul edilmesi sağlanmıştı. Esasen, hukuk ve ceza usulünde bu yolda bir düzenleme yapılıp, 
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İdarî Yargılama Usulü Yasasında ise benzer düzenlemelerin yapılmamasının, bunun yapılmak is-
tenilmemesinin hiçbir tutarlı açıklaması olamazdı. Bu durum, o zaman da, Grubumuz tarafından 
dile getirilmiş; ancak, sonuç alınamamıştı. Bu eksiklik sebebiyledir ki, tarafımızdan, 6 ncı maddede 
yapılan düzenleme benzeri bir çalışma, yasa teklifi olarak hazırlanmış, bu teklif Adalet Komis
yonuna 21 Nisan tarihinde intikal etmiş; ancak, kırkbeş günlük süre içerisinde görüşülmediğinden, 
İçtüzüğün 37 ııci maddesi gereğince, bu teklifin doğrudan Genel Kurul gündemine alınması yolun
da 16.6.2003 tarihinde Meclis Başkanlığına talepte bulunulmuştur. Bu konudaki safahatın sağlıklı 
olarak değerlendirilmesi bakımından bu açıklamayı yapmakta zorunluluk gördüm. 

Sayın milletvekilleri, gelinen süreçte, artık, insan hakları, ulusal devletlerin içişleri kapsamın
da değerlendirilmemektedir. Bu haklar uluslararası hukukun meşru iştigal alanı haline gelmiştir. 
Türkiye'nin de bu sürecin dışında kalmasını kabul etmek mümkün değildir. İnsan hakları ve temel 
hürriyetlerin güvence altına alınması yolunda uluslararası kuruluşlar oluşturulmuş, bu kuruluşlar 
bünyesinde çeşitli uluslararası belgeler kabul edilmiştir. Konuyla ilgili uluslararası belgelerin en 
önemlileri ve bir bakıma anayasası veya temel yasası olarak kabul edilebilecek metinler, İnsan Hak
ları Evrensel Bildirgesi ile Avrupa Konseyi bünyesinde imzalanan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleş
mesi olarak bilinen İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme ve eklerinden 
ibarettir. 

Bu süreçte karşımıza şöyle bir ikilem çıkmakta değerli arkadaşlarım: Hukukun evrenselliği ile 
ulusal egemenlik kavramlarının birbirlerine olan etki ve sonuçlarını değerlendirmek gereği doğ
maktadır; çünkü, bu yolla gelen evrensel normların egemenliği zedelediği düşüncesi, toplumun bazı 
kesimlerinde, zaman zaman ifade edilmektedir. Hemen belirtelim ki, günümüzde, artık, adil yar
gılanma hakkı ve bu hakkın uygulamaya geçirilmesini sağlayacak mekanizmaların varlığı ve korun
ması vazgeçilmez bir hak halini almıştır. Elbette, üniter yapının her halükârda korunması da vaz
geçilmez bir sorumluluktur. Bu anlayış ve yaklaşım içerisinde, hak ve özgürlüklerle donatılmış; an
cak, sorumluluklarının da bilincinde olan bireyi esas alarak, bireyin özgürlüğü için demokrasiye, 
özgürlüklerin güvenceye bağlanması için hukuka ve en nihayet, kamu otoritesi karşısında temel hak 
ve özgürlükleri koruyacak çağdaş anayasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. 

Bu tasarı ve benzeri tasarılarla yapılan çalışmaların bu çerçeve içinde olması esastır. Bu anlayış 
içinde, bu yaklaşım içinde, getirilen düzenlemeyi, doğaldır ki, olumlu bir çalışma olarak görüyoruz; 
ancak, Avrupa Birliği sürecindeki talepler üzerine gelişen bu yapılanmanın yeterli olamayacağı 
açıktır. Bütün bu çalışmaların yanında, önemli olan husus, etkin ve adil yargılanma sürecini uy
gulamada bir an evvel gerçekleştirecek bir yapılanmayı sağlamaktır. Genel mevzuat anlamında, bel
li normları yakaladığımız bir gerçektir; fakat, yine gerçek olan bir diğer husus var ki, hak arama öz
gürlüğü, pratikte çok zor gerçekleşmektedir. Bu yapılanma sağlanamadığı takdirde, yapılan çalış
maların, pratikte hiçbir öneminin olmayacağı açıktır. 

Bu anlamda, bu açıklamalar ışığında, biraz sonra açıklayacağım hususların değerlendirmesinin 
çok önem kazandığı görüşündeyim. 

Gerçek anlamda yargıç teminatını ve bağımsızlığını sağlayacak ne gibi çalışmalar yapılmak
tadır? 

Yargının denetimini de kapsayacak şekilde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yapılan
masında ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

Yargıdaki bürokratlaşmayı ve bu kapsamda, idarî yargıdaki yapılanmayı değiştirecek ne gibi 
çalışmalar yapılmaktadır? 
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Medya-siyaset-ticaret ilişkileri içinde gelişen nüfuz suiistimali ve basın özgürlüğünün kötüye 
kullanılmasını önleyecek ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

Adlî kolluk ve bilirkişi kurumunun yapılanmasını sağlayacak ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

Yolsuzluklarla mücadelenin temel unsurlarından birisi olan, dokunulmazlığın sınırlandırılması 
ve ticarî sır gibi kavramların kaldırılması ve düzenlenmesi konularında neden hiçbir ciddî çalışma 
yapılmamaktadır? 

Yolsuzluklarla mücadele konusunda neden kişi ve grup ayırımı yapılmaktadır? 

Neden tüm yolsuzlukların üzerine, yapılan uyanlara rağmen, gidilmemektedir? 

En nihayet, neden İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri yolsuzluk komisyonu yazış
malarına cevap dahi vermemektedir? 

Ve nihayet, kişisel ve siyasî ilişkiler ağına dayalı olan bir kadrolaşma anlayışı yerine, liyakat 
ve ehliyete dayalı bir kamu personeli rejiminin kurulabilmesi yolunda ne gibi çalışmalar yapılmak
tadır? 

Bu kapsamda, özellikle, millî eğitim ve emniyet teşkilatlarındaki mevcut kadrolaşma çalış
malarıyla, toplumsal barışı ve huzuru sağlamak mümkün olabilecek midir? 

Değerli arkadaşlarım, bu ve benzeri konuları, bütün unsurlarıyla tartışmamız, değerlendir
memiz gerekiyor. 

Yeri gelmişken hemen ve önemle ifade ediyorum; emniyet teşkilatında ciddî boyutlar kazanan 
ve beraberinde çok önemli soru işaretleri getiren kadrolaşma olayıyla ilgili olarak, kapsamlı bir 
çalışma içerisinde olduğumuzun ve bu çalışmanın sonuçlarını hem kamuoyuna hem de Meclis gün
demine en kısa zamanda getireceğimizin bilinmesini istiyoruz. 

Bütün bu konulara çözüm getirilmeden, devletin teknik ve çağdaş yapılanması sağlanmadan, 
salt Avrupa Birliği sürecindeki yasal düzenlemeleri yapmakla, arzu edilen düzeye gelmemiz müm
kün değildir, mümkün olamayacaktır. 

Avrupa Birliğine girme yolundaki toplumsal talebin bilincinde olan siyasî iktidarın -tekrar 
ifade ediyorum değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliğine girme yolundaki toplumsal talebin bilincin
de olan siyasî iktidarın- bu talebi bir şekilde kullanarak, şeklî ve yüzeysel düzenlemeler yapmak 
yerine, bu temel yapılaşmaya ve düzenlemelere ve uygulamalara önem ve öncelik vermesi gerek
tiği açıktır. 

Bütün bu sebeplerle, siyasî iktidarın, şeklî ve yüzeysel yaklaşımlar yerine, toplumdaki adalet
sizliği giderecek, teknik ve çağdaş yapılanmayı sağlayacak bir çalışma içerisine girmesi gerektiğini, 
bu dönemdeki Parlamento yapısının bütün bu hususları gerçekleştirmek için uygun bir ortam yarat
tığını, bu ortamın beraberinde, çok ağır bir tarihî sorumluluk getirdiğinin hiçbir zaman gözardı edil
memesi gerektiğini, bu vesileyle, bir defa daha ifade etmek istiyorum. 

Bu gerekçe ve kayıtlarla maddeye destek verdiğimizi, gerekçelerimizin bundan böyle nazara 
alınması ve değerlendirilmesi dileğiyle, Genel Kurulu, Grubum ve şahsım adına, en derin saygı ve 
sevgilerimle selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kart. 

Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi 7 nci madde olarak okutuyorum: 
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MADDE 7. - 2577 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 5. - 53 üncü maddenin (1) numaralı fıkrasının (ı) bendi, bu Kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararları ile bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular üzerine 
verilecek kararlar hakkında uygulanır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kesinleşmiş olan Av
rupa İnsan Haklan Mahkemesi kararlarına ilişkin yargılamanın yenilenmesi istemleri, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Ancak, madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 7 nci maddesinin aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Atila Emek Ali Cumhur Yaka Atilla Kart 

Antalya Muğla Konya 

A. Sırrı Özbek Muharrem Doğan Tuncay Ercenk 
İstanbul Mardin Antalya 

Geçici Madde 5. - 53 üncü maddenin (1) numaralı fıkrasının (ı) bendi, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararları ile bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular üzerine verilecek 
kararlar üzerinde uygulanır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Avrupa İnsan Hakları Mah
kemesinde devam etmekte olan davalarla ilgili kararlar hakkında da bu Kanun uygulanır. Bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kesinleşmiş olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına 
ilişkin yargılamanın yenilenmesi istemleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl için
de yapılır. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) -Sayın Başkan, bu 

düzenleme, daha evvel hukuk ve ceza usullerinde yapılan düzenlemeye paralel bir düzenleme. O 
nedenle, önergeye katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, aynı gerekçeyle biz de katıl

mıyoruz. Çünkü, bu Meclis, daha, kısa bir süre evvel bu konuda bir düzenleme yapmıştı; birbiriyle 
çelişen düzenlemeler olur. O bakımdan, biz de katılmıyoruz. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 

Mevcut tasarı, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kesinleşmiş olan kararlar ile Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular üzerine verilen 
kararları kapsamaktadır. Halen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde derdest bulunan dosyaları kap
samamaktadır. Böyle bir uygulamanın en başta eşitlik kavramıyla bağdaşmayacağı açıktır. Halen 
AİHM'de derdest bulunan davaları, tasarı kapsamı dışında tutmanın hiçbir haklı ve hukukî açık
laması olamaz. Bu sebeple, işbu değişiklik önergesinin sunulması gereği doğmuştur. 
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BAŞKAN - Komisyon ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi 8 inci madde olarak okutuyorum: 

MADDE 8. - 16.6.1983 tarihli ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin başlığı "Yakalama ve tutuklama" şeklin
de değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi 9 uncu madde olarak okutuyorum: 
MADDE 9. - 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda yer alan "cami" ibareleri "ibadet 

yeri" olarak ve ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ek Madde 2. - İmar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müs
takbel ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu ibadet yerleri ayrılır. 

İl, ilçe ve kasabalarda mülkî idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şar
tıyla ibadethane yapılabilir. 

İbadet yeri, imar mevzuatına aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemez." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi 10 uncu madde olarak okutuyorum: 
MADDE 10. - 23.1.1986 tarihli ve 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanununun 3 

üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Denetim : Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğüne genel ahlak ve genel sağlığa ve kamu düzenine uygunluğu yönünden 
bu Kanunda tanımlanan eserlerin yetkililerce incelenmesini," 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın 
Berhan Şimşek; buyurun. 

Sayın Şimşek?..Yok. 
Başka söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi 11 inci madde olarak okutuyorum: 

MADDE 11 - 3257 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesinde geçen 
"Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Ber
han Şimşek... Yok. 

Başka söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi 12 nci madde olarak okutuyorum: 
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MADDE 12 - 3257 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bakanlık veya mülkî idare amirlerince yapılacak herhangi bir denetim sonucunda eserin Cum
huriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğüne, genel ahlâk ve genel sağlığa ve kamu düzenine aykırı bulunması hâlinde hâkim kararı ile, 
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ise, Bakanlık veya mülkî idare amirinin yazılı emriyle eser 
yasaklanır ve kanunî takibat açılır." 

"Yukarıdaki fıkralar uyarınca yetkili mercilerce verilen kararlar, yirmidört saat içinde yetkili 
sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde karar 
kendiliğinden kalkar." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?..Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi 13 üncü madde olarak okutuyorum: 

MADDE 13 - 22.11.1990 tarihli ve 3682 sayılı Adlî Sicil Kanununun 9 uncu maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Özel kanun hükümleri saklıdır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi 14 üncü madde olarak okutuyorum: 

MADDE 14 - 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Ayrıca, kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca Türk vatandaşlarının günlük yaşam
larında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, İstanbul Mil
letvekili Algan Hacaloğlu; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Hacaloğlu, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan değerli milletvekil

leri; hepinizi. Cumhuriyet Halk Partisi adına saygıyla selamlıyorum. 
Değerli üyeler, bilindiği gibi, Türkiye, son onbeş yirmi yıldır kötü yönetildi; ülke, borç, yol

suzluk ve yoksulluk batağına taşındı. 12 Eylül anlayışı tarafından budanan demokrasimizin kurum 
ve kuralları, bugüne değin, ne yazık ki, yeterince toparlanamadı; laik, demokratik cumhuriyetimizin 
kuruluş ve varoluş ilkelerinden kopuk, vizyonsuz sağ siyaset ve siyasetçiler öncülüğünde ülkemizin 
ufku daraltıldı; ülkemiz, kendi iç sorunlarıyla boğuşan, kendi içbarışını, sosyal dengelerini 
korumakta zorlanan bir ülke durumuna getirildi. On yıl süren, 30 000 can kaybına yol açan, 100 
milyar dolayında kaynak yutan terörle mücadele süreci; devleti kuşatan ırkçı, rantçı, tarikatçı, soy
guncu yapılanma; nedense, kökü bir türlü kazınamayan Hizbullah terörü, sorunların daha da kar
maşık ve ileri boyutlara tırmanmasına neden oldu. Böyle bir ortamda, demokrasimizin bazı eksik
liklerini, taksitler halinde, Avrupa Birliği istekleri olarak içhukukumuza taşıma ve eksiklikleri 
düzeltme çabası içinde bulunmaktayız. 
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Tartışmakta olduğumuz maddeyle ele aldığımız konu, Adalet ve Kalkınma Partisi için yeni bir 
konu, son onbeş yılın partileri için yeni bir konu; ancak, anadilde eğitim veya radyo ve televizyon
la yayın hakkı, CHP için hiç de yeni bir konu değil. Herkes suskunken, diğer siyasî partiler kültürel 
çoğulculuğun bilincinde değilken, 1990 yılında, Genel Başkanımız Deniz Baykal'ın Genel Sekreter 
olarak başkanlığını yaptığı komisyon çalışmaları sonucunda hazırladığımız raporla, konuyu gün
deme getirdik, demokratikleşmeye sahip çıktık. Bundan tam onüç yıl evvel, o kritik günlerde, ül
kemizde hoşgörü ve içbarış ortamını geliştirecek, demokrasimizi geliştirecek vizyon, irade ve 
basireti ortaya koyduk. O gün, konuya nasıl baktığımızı size doğrudan aktarabilmek için, bu rapor
dan sadece bir paragrafı okumak istiyorum. 

"Bu çerçevede, anadil yasağıyla ilgili her türlü yasal düzenleme yürürlükten kaldırılacak, yurt
taşların anadillerinde serbestçe konuşabilmeleri, yazabilmeleri, öğretebilmeleri, bu dillerde değişik 
kültür etkinliğinde bulunmaları güvence altına alınacaktır. Anadil yasağının kalkmasıyla, anadilleri, 
yurttaşların yaşamında özgürce kullanması ve bu dillerde yayın yapılması olanağı sağlanmış 
olacaktır." 

O zaman, CHP'nin, Deniz Baykal'ın önderliğinde sergilediği çağdaş, yürekli, demokrat tavır, 
rahmetli Sayın Özal tarafından paylaşılmadı, Sayın Demirel tarafından paylaşılmadı, tabiatıyla 
Sayın Türkeş tarafından paylaşılmadı, Sayın Erbakan tarafından ve o gün Sayın Erbakan'la beraber 
siyaset yapan siyasetçiler tarafından paylaşılmadı. 

Değerli arkadaşlarım, çoğulcu demokrasimizin gelişmesi için, insan haklarının, yurttaşlık hak
larının korunması, içbarışımızın güçlendirilmesi için, CHP, o günden bugüne, programında yer alan 
etnik duyarlılıklara demokratik çözüm ilkesinin takipçisi oldu, her platformda onun mücadelesini 
yaptı; ancak, ne yazık ki, diğer partilerden gerekli desteği göremedi. Ülkemizdeki yozlaşmanın, 
çeteleşmenin, hak ihlallerinin önü, bu nedenle, ne yazık ki, bugüne değin alınamadı. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti, din, dil, ırk ve etnik köken temellerinde değil, 
siyasal bilinç ve ideal beraberliği zemininde kurulmuştur. Ülkemizde farklı etnik yapıların, farklı kül
tür kimliklerinin var olması, varlıklarını sürdürmesi, çoğulcu demokrasimizin zenginliğidir. Atatürk 
ve arkadaşları, cumhuriyeti kurarken, bu anlayışı, bu çağdaş devlet anlayışını hedef almışlardı. 

Değerli arkadaşlarım, çağdaş devletin dini yoktur; çağdaş devlet, tüm inançlara eşit mesafede 
durur ve inanç ile vicdan özgürlüğünün güvencesini oluşturur. Çağdaş devletin ırkı yoktur; çağdaş 
devlet, her etnik kökenden yurttaşlarına eşit mesafede durur ve düşünceyi ifade özgürlüğünün 
güvencesini oluşturur. 

Bu çerçevede, hepimiz bilmekteyiz ki, ülkemiz, bir kültür mozaiğidir. Ülkemizde farklı inanç 
ve mezhepten, farklı etnik kökenden, farklı anadillere sahip yurttaşlarımız, kendi altkültürlerini 
koruyarak, ancak, ulusal kültür ve kimlikte buluşarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 
Türk Ulusunu oluşturmuşlardır. Bu anlayışla, herkes, eşit hakka sahip anayasal yurttaştır; her yurt
taş, üstkimlikte, Türk olmaktan gurur duyar; hepimizin ortak dili, resmî dilimiz Türkçedir; ancak, 
ulus devlete olan ödünsüz bağlılığımız, çoğulcu demokrasinin, kültürel çoğulculuğun engeli değil
dir, hiçbir zaman da olmamalıdır. 

Hükümetlerin, siyasetçilerin görevi, ülkemizde, demokrasinin kurum ve kurallarının çıtasının 
yükseltilmesine, ulus devletin güçlenmesine katkı sağlarken, içbarışımızın güvencesini oluşturan 
kültür mozaiğimizin kendi içinde gelişmesinin önünü açmaktır, çağımızın en büyük iddialarından 
biri olan kültürel çoğulculuğun önünü açmaktır. Ülkemizin etnik köken ve kültür farklılıklarını bas
tırmak, onu asimile etmeye çalışmak tercih olmamalıdır, buna yönelik girişimler hiçbir zaman 
denenmemelidir. 
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Değerli milletvekilleri, kamusal alan, bir eşitlik ve toplumsal sorumluluk alanıdır. Bu alanda, 
kamu düzeninin kuralları, laik, demokratik cumhuriyetimizin vazgeçilmez ilkeleri geçerlidir. Özel 
alan ise, özgürlük ve bireysel sorumluluk alanıdır. Herkes, özel alan içinde, kendi altkimliğini geliş
tirmek, anadilde eğitim ve yayın yapmak, bu amaçla özel radyo ve televizyonları kullanmak hak
kına sahip olmalıdır. Tabiî, anadilde radyo ve televizyonda yayın hakları kullanılırken, devletin ve 
sivil toplumun denetim mekanizmaları, yasallık ve saydamlık kuralları içinde, yürürlükte olmalıdır; 
tabiî, kamusal alanın varlığına herkes saygılı olmalıdır; tabiî, herkes laikliğin, ulusal bütünlüğün ve 
bağımsızlığın korunmasına sınırsız özen içinde olmalıdır. Ancak, şunun bilinmesini istiyorum: 
Kamu okullarında anadillerde eğitim yapmak, anadillerde devlet radyo ve televizyonlarında yayın 
yapmak devletin görevi değildir değerli arkadaşlarım. 

Kürtçeyi sadece devlet konuşur, özel TV'lerde kullanamazsınız anlayışı kabul edilemez. Tabiî, 
getirilen maddeyle, bu, özel televizyonlara da açılmıştır; ancak, tartışmakta olduğumuz konu, 
dışarıdan, anadilde yayın yapan TV'lere yönelik, Kürtçe yayın yapan TV'lere yönelik karşı 
propaganda için yayın yapılması, bu amaçla devlet televizyonlarının kullanılması meselesi değildir. 
Bırakınız, anadili, sahibi konuşsun, bu ihtiyacı duyan konuşsun, istediği platformda konuşsun. Bu 
haklar, özel alanda, özgürlük içinde, ancak, kamusal denetim altında, isteyen taraflarca gerçekleş
tirilir. 21 inci Yüzyılın insanını, onun hukukunu, varlığını ve kimliğini temel alan çağdaş anlayış 
bunu öngörür. Bunu gerçekleştirmek, bizim, hepimizin, Adalet ve Kalkınma Partisinin ve Cum
huriyet Halk Partisinin görevidir. Bunu, Avrupa Birliği bizden istedi diye değil, insanlarımıza ve ül
kemize saygımızın ve sorumluluğumuzun gereği ve nedeniyle gerçekleştirmeliyiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hacaloğlu. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Dün herkes susarken, biz, olaya, davaya sahip çıktık; 

herkesin başı eğikken, ülkemizde demokratikleşmenin ve kültürel çoğulculuğun bayraktarlığını 
yaptık. Bundan sonra da, eğilmeden, bel vermeden, hukuk devleti, dürüst yönetim ve insan hak
larının ödünsüz savunucusu olmaya kararlıyız. 

Bu konuda, Avrupa Birliği ülkelerine de bir sözüm var. Kopenhag Kriterleri, onun gereği olan 
hukuk devleti, demokratikleşmeyi ve insan haklarını sürekli geliştirmek, hepimizin ortak görevidir; 
insan hakları ihlallerinin ve işkencenin kökünü kazımak, hepimizin ortak sorumluluğudur; ancak, 
çağdaş dünyanın çağdaş ilkesini oluşturan kültürel çoğulculuğun çok yönlü gereklerini bizden ister
ken, Avrupa Birliğinin kendi özeleştirisini de yapmasını beklemek hakkımızdır. Avrupa Birliği dev
letlerinin, Avrupa'da yaşamakta olan farklı altkimlikten insanlara, Avrupa'da yaşamakta olan insan
larımıza eşit hukuk, eşit hak ve eşit hizmet anlayışıyla yaklaşmasını bekliyoruz. 

Hükümete de son bir uyarıda bulunmak istiyorum izninizle. Avrupa Birliği üyeliğinin temel 
koşullarından biri Kopenhag Kriterleri ise bir diğeri de Maastricht Kriterleridir. Adalet ve Kalkın
ma Partisi Hükümeti, her geçen gün, Maastricht Kriterlerinden giderek daha da uzaklaşmaktadır. 
Bilindiği gibi, Maastricht Kriterleri, bütçe açığının gayri safi yurtiçi hâsılaya oranının yüzde 3'ü aş
mamasını öngörmektedir; ancak, son rakamlar, mayıs ayı sonu itibariyle bütçe rakamları, bütçe 
açığının bütçe toplamına oranının yüzde 37'ye tırmandığını ortaya koymaktadır. Keza, Maastricht 
Kriterlerinin toplam kamu dışborcu hedefinin de, neredeyse ikiye katlanmakta olduğunu hepimiz 
bilmekteyiz. 

Kısaca, daha altı ay geçmeden, Adalet ve Kalkınma Partisinin önderliğinde, devlet... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hacaloğlu. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Efendim, teşekkür edebilir mıyım/ 
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BAŞKAN - Buyurun; son cümlenizi alayım Sayın Hacaloğlu. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Bu çerçeve içinde, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, gön

lümüz ve tercihimiz, anadilde yayının sadece özel alanda özel televizyonlarla yapılması olduğunu 
belirtirken, getirilmiş olan öneriyi, bir iyileşmeyi içermekte oluşu nedeniyle desteklediğimizi belir
tiyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hacaloğlu. 
Madde üzerinde, şahsı adına, İstanbul Milletvekili Şükrü Elekdağ söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Elekdağ. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çeşitli 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının eski 15 inci maddesi üzerinde şahsî 
görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Altıncı Uyum Paketinin 15 inci maddesinde 3984 sayılı Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında 
yapılan değişiklikle, kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca, Türk vatandaşlarının günlük 
yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yayın yapılabileceği öngörül
mektedir. Yapılan değişiklikle, Üçüncü Uyum Paketiyle getirilen Türk vatandaşlarının kullandıkları 
farklı dil ve lehçelerde yayın yapılması imkânının hem kamu hem de özel radyo ve televizyon 
kuruluşları vasıtasıyla sağlanması hükme bağlanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizin çokkültürlü bir yapıya sahip olması nedeniyle, muhtelif dil ve 
lehçelerde yayın yapılmasının sadece TRT'nin yetkisine bırakılması halinde, bu kurumumuz, 
taşıyamayacağı bir yük ve sorumluluk altında bırakılmış olacaktır. Zira, TRT, yayınlara başladığı 
anda, vatandaşlarımızın, kullandıkları çeşitli dil ve lehçelerde yayın yapılması konusunda çok 
sayıda talebine muhatap olacaktır. Bu taleplere konu teşkil eden diller ve bunların değişik leh-
çeleriyle yayın yapılması, TRT için altından kalkılması çok ağır ve başedilmez bir külfet oluş
turacaktır. Buna mukabil, özel televizyon ve radyo kanallarına farklı dil ve lehçelerde yayın yapma 
imkânı verilirse, piyasa koşullarının da etkisiyle, bir eleme mekanizması kendiliğinden devreye 
girecek ve yayın yapılacak diller bu suretle belirlenecek; bu durumda da, devlet, ağır yükümlülük
ten kurtulacak ve resmî kuruluşlarımızın görevi, denetimle sınırlı kalacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, özel TV'lerden yayın yapılmasının sağlayacağı çok başka avantajlar da 
vardır. Uydu üzerinden yayın yapan Medya TY, çanak antenler vasıtasıyla ülkemizden kolaylıkla 
seyrediliyor. Özel radyo ve televizyon kanallarına Kürtçe yayın yapma izni verilirse, rekabet koşul
larında yaşayabilmek için, halkın taleplerini, zevk ve beğenilerini dikkate alarak, kaliteli yayın 
yapacak olan bu kanalların Medya TV'nin cazibe merkezi olma durumuna son vermeleri kuvvetli 
bir olasılıktır. 

Bir de, Irak savaşının ortaya çıkardığı durumu değerlendirmek gerekiyor. Önümüzdeki aylar
da, Kuzey Irak'ta birçok Kürtçe televizyon kanalının kurulması beklenmelidir. Ancak, toprak
larımızda yayın yapacak özel radyo ve TV kanalları, bölge ihtiyaçlarını benimseyen ve zevklerini 
karşılayan bir yayın politikası izledikleri takdirde -ki, büyük bir olasılıkla, bu böyle olacaktır-
Kuzey Irak televizyonlarına fazla rağbet olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu gerekçelerle, özel radyo ve televizyonların devreye sokulması 
isabetli olmuştur; ancak, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, TRT eliyle yayın yapılmasının son 
derece isabetsiz olacağına inanıyoruz; bu nedenle de, tüm yayınların özel kanallarla yapılması 
gerektiği görüşünü savunuyoruz. Bu tutumumuzun iki temel nedeni var: Birincisi şudur: Diğer bir-
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çok Avrupa Birliği ülkesi gibi Türkiye de, bünyesinde farklı etnik yapıları, farklı altkültür ve kim
likleri, farklı inanç ve mezhepleri barındırmaktadır. Bunların varlıklarını sürdürmesi ulusal zengin
liğimizdir; ancak, değerli arkadaşlarım, esas olan, bu zenginliğin ortaya koyduğu etnik duyarlıklara 
ve taleplere, ulusal bütünlük ve çoğulcu demokrasi kuralları içerisinde çözüm sağlanmasıdır. Diğer 
bir deyişle, devletin etnisiteye saygı göstermesi, farklı kültürleri tanıması ve onları toplumun bir 
zenginliği olarak görmesi, ancak etnisiteyi ve farklılığı teşvik etmekten kaçınması zorunludur. Bu 
bakımdan, resmî kanallardan yayın yapılması, etnisiteyi teşvik etmektir. Bu nedenle de, TRT'nin bu 
alanda rol alması son derece yanlış bir uygulama olur. 

İkinci neden, Cumhuriyet Halk Partisinin, çağdaş devletin ırkı ve dini olmadığı inancından kay
naklanıyor. Devlet, tüm altkimliklere, farklı etnik kesimlere, her mezhep ve inanca eşit mesafede ve 
dengeli durmak durumundadır. Oysa, yayınların TRT tarafından yapılması halinde, bu kurumun bir
çok dil ve lehçede yayın yapması mecburiyeti doğacaktır. Söz konusu dillerden biri veya değişik leh
çelerin tümünde yayın yapılamazsa, devlet, ayırımcılık yapar, taraf tutar duruma düşecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Elekdağ. 
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (Devamla) - Teşekkür ediyorum efendim. 
Bu itibarla, yayınların özel radyo ve televizyonlar vasıtasıyla yapılması, rasyonel ve Tür

kiye'nin koşullarına çok daha uygun bir yaklaşım oluşturacaktır. 
Cumhuriyet Halk Partisi, bu yaklaşım ve bu anlayışla, Altıncı Uyum Paketinin eski 15 inci 

maddesinde yer alan, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasındaki değişikliği desteklemektedir. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Elekdağ. 
Madde üzerinde, şahsı adına, Ağrı Milletvekili Sayın Cemal Kaya; buyurun. (CHP sıralarından 

alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
CEMAL KAYA (Ağrı) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; tam bu madde Tür

kiye Büyük Millet Meclisinde konuşulurken, ülkenin Avrupa Birliğine girmesi süreci başlamışken, 
dün bütün televizyon kanalarında ve gazetelerde bir manşet; bir tiyatro sahnesinde, bir sineklik, ren
ginden dolayı DGM'lik olmuş! Bunu hatırladınız herhalde. 

Şimdi, ülkem, bu kadar açlık, sefalet, yoksullukla uğraşırken, biz, ülkemizde yaşayan insan
ların kendi anadillerinde veya istedikleri bir dilde çocuğuna isim koyma hakkını kanunlaştırıyoruz! 
Diğer tarafta, ülkem, açlık, yokluk, sıkıntılar içerisindeyken, insanlar açlıkla uğraşırken, insanların, 
bütün dünyada, internet aracılığıyla istediği televizyon kanalını seyretme, istediği dili öğrenme hak
kı varken, bilim bu kadar gelişmişken, biz, Türkiye'de, özel televizyonların, başka dil ve lehçeler
de yayın yapma hakkını kanunlaştırmaya çalışıyoruz. Bu Meclis, bugün bunu görüşürken, dün bir 
tiyatro sahnesinde, sineklik DGM'lik oluyor! 

Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmez bütünlüğünü, her kanunda, her 
kurulda saklamak, onu korumak hepimizin görevidir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde kanunları 
çıkarmak yetmiyor -siz, radyo ve televizyonlarda Kürtçe yayın, Farsça yayın yapabilirsiniz, zaten 
yapılıyor, istemeseniz de yapılıyor; çanak anteni koyuyor, dinliyor adam, İngilizce, Arapça hiç fark 
etmiyor- kafaları özelleştireceksiniz, beyinler sağlıklı gelişecek; beyinler, bu ülkenin bütünlüğünü 
koruyacak, nasıl gelişebileceğini gösterecek. 
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Bu ülkeyi biz korumak zorundayız. Peki, nasıl koruyabiliriz; kardeşliği, insan haklarını, sosyal 
devlet anlayışını, hoşgörüyü yayarak koruyabiliriz. Siz, istediğiniz kadar, özel televizyonlarda yayın 
yapma hakkını çıkarabilirsiniz; istediğiniz kadar, anadilde eğitim için uyum yasalarını çıkarabilir
siniz; ama, uygulamada, stratejileri belirlemezseniz, onu korumak, onu genişletmek isteyen insan
lara karşı birsürü engel çıkarmaya çalışırsanız, bu ülke, demokrasiyi, Avrupa Birliğini hayalle görür. 

Kanunlarla Avrupa Birliğine girilmez; beyinlerin gelişmesiyle Avrupa Birliğine girilir, hoş
görüyle Avrupa Birliğine girilir. Bu, bu toplumda var, bu toplum buna layıktır; Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinde yaşayan bütün insanlar, etnik, mezhepsel, toplumsal farklılıkları ne olursa olsun, buna 
uygundur; bunu çoktan, yüzyıllardır hak etmişlerdir, hak etmeye de devam etmelidirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu ülkenin gelişmesine ve bu gibi uygulamalara, işkenceye kar
şı, sosyal devlet anlayışına karşı çıkan insanlara karşı özveriyle çalışmalıdır; bu anlayışın önüne 
çıkanlara, bu kanunların önüne çıkanlara, bu televizyonları veya anadilde eğitimi yasaklamaya 
çalışan zihniyetlere karşı çıkmalıdır; hoşgörü ortamından, diyalogdan kaçan zihniyetlere karşı çık
malıdır. Diyalogu kesen zihniyetleri korumaya devam ettiğimiz süre içerisinde bu ülkeye demok
rasiyi getiremeyiz, kimse de bizi Avrupa Birliğine falan almaz. 50 tane kanun çıkarın... Çıkarmadık 
mı; 2000 yılında çıkarmadık mı; 2001 yılında çıkarmadık mı?! Uygulaması var mı; yok. Bakın, Mil
lî Eğitimin çıkardığı uygulamaya, her türlü tedbir var. Bir kanun çıkmış, TRT Genel Müdürü git
miş, Danıştaya başvurmuş "bu çıkardığınız kanunu uygulamak benim görevim değil" demiş. Kimin 
görevidir kardeşim; özel televizyonların... Çık, söyle! Bu ülkede, yasaklayıcı zihniyetleri, bu ül
kenin önünü tıkayan zihniyetleri kaldıramadığımız süre içerisinde, onlara, elbirliğiyle, güç birliğiy
le, iktidarıyla muhalefetiyle demokrasiyi aşılamadığımız süre içerisinde, biz, bu ülkeye demokrasiyi 
ve hoşgörüyü getiremeyiz. Bu ülkenin bütün insanları, Kürdüyle, Acemiyle, Farsıyla, Lazıyla, Çer-
keziyle, Alevîsiyle, Sünnîsiyle, Ermenisiyle, Yahudisiyle bu ülkenin birliği ve beraberliği için çalış
maktadır. Bu ülkenin birliği ve beraberliği, bu ülkenin kurtuluşu, çağı yakalamasına bağlıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kaya. 
CEMAL KAYA (Devamla) - Birliği ve beraberliği sağlamadığınız süre içerisinde, yüzyıllardan 

gelmiş olan yasakçı zihniyetleri, hoşgörüyü eğitim sistemine aşılamayan zihniyeti değiş
tiremediğiniz süre içerisinde, kanunlarla bir ülkeyi zorla yönetemezsiniz. Buradan çıkarıyorsunuz; 
işkenceyi önleme kanununu çıkarıyorsunuz; sırtınızı verdiğiniz zaman, polisi yakalayamıyorsunuz. 
Böyle bir zihniyet olabilir mi?! Buna karşı çıkanları biz yasakladığımız zaman bu ülkeye demok
rasiyi getirebiliriz. Kaldı ki, demokrasi, Avrupa Birliğine girmek için gelmemeli. Demokrasiyle 
yönetilmek, çağdaş bir ülkede yaşamak, bu ülkede yaşayan bütün insanların hakkıdır, hakkı ol
malıdır; biz, böyle görmeliyiz. 

Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygılarla selamlıyorum. Yüce Meclisin bunu başaracağına 
inanıyorum. Bu Meclisin daha nice demokratik, çağdaş hakları bu ülkeye vereceğine de inanıyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kaya. 
Madde üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Birleşime saat 20.00'ye kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.07 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER : Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir), Enver YILMAZ (Ordu) 

BAŞKAN - 96 ncı Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

180 sıra sayılı kanun tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
/.- Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

raporu (1/610) (S. Sayısı: 180) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 16 ncı maddesini 15 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 15.- 3984 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Mahallî yayınları izlemek için gerekli görülen yerlerde halen mevcut kadrolardan bölge teş

kilâtı oluşturulabilir." 
BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Siirt Milletvekili Öner Ergenç?.. 
ÖNER ERGENÇ (Siirt) - Sayın Başkan, bir önceki madde olarak söz istemiştim; konuş

mayacağım. 
BAŞKAN - Peki. 
Başka konuşma talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi 16 ncı madde olarak okutuyorum: 
MADDE 16.- 3984 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "yedinci günden 

itibaren" ibaresi "yirmidört saat içinde" şeklinde değiştirilmiştir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi 17 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 17. - 3984 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 10.-4 üncü maddenin birinci fıkrasında öngörülen yönetmelik bu Kanunun 

yayımı tarihinden itibaren dört ay içinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca hazırlanarak yürür
lüğe konulur." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi 18 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 18. - 3.8.2002 tarihli ve 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İliş

kin Kanunun 1 inci maddesinin (A) fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Savaş ve çok yakın savaş tehdidi hallerinde işlenmiş suçlar için öngörülen idam cezaları hariç 
olmak üzere 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçak
çılığın Men ve Takibine Dair Kanun, 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu ile 17.2.2000 
tarihli ve 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununda yer alan idam cezaları 
müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmüştür." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen İstanbul Mil
letvekili Sayın Sırrı Özbek?.. Yok. 

Sayın Araslı, şahsınız adına söz talebiniz var; ancak, Sırrı Özbek Beyin yerine Grubunuz adına 
konuşacaksanız, buyurun. 

OYA ARASLI (Ankara) - Hayır, şahsım adına konuşacağım. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına, Sayın Araslı; buyurun. 
OYA ARASLI (Ankara) - Bu madde, Türk Ceza Kanununun 462 nci maddesiyle ilgili, değil 

mi? 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz madde, pek çok hususla ilgili önemli düzenlemeler getirmektedir; 

ama, ben, bunlar içerisinde, Türk Ceza Kanununun 462 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasıy
la ilgili hüküm üzerinde görüşlerimi ifade etmek istiyorum. 

Türk Ceza Kanununun 462 nci maddesi, tıpkı, 453 üncü maddesi gibi, çağdaş bir hukuk 
düzenine yaraşmayan bir hükümdür. Bu hüküm, özellikle kadınlar aleyhine işlemekte ve ülkemiz
de yaygın biçimde örneğini gördüğümüz töre cinayetlerinin işlenmesini yüreklendirmektedir. 

Töre cinayetleri, bugün, çağdaş dünyada bütün toplumların şikâyet ettiği adam öldürme tür
leridir. Bu cinayetler, yaşam biçimleri, toplumda yaygın olan genel ahlak normlarına uymayan veya 
uymadığı varsayılan kız çocuklarına karşı işlenmektedir veya bu tür cinayetlerin muhatabı, toplum
da kendilerine biçilmiş olan rollere uygun biçimde hareket etmeyen genç kızlarımız olmaktadır. 

Töre cinayetleri, bildiğiniz gibi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Söz
leşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleş
mesi hükümlerine de aykırı uygulamaları oluşturmaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Araslı, zannediyorum, farklı bir maddeyle ilgili konuşuyorsunuz... 
OYA ARASLI (Devamla) - Kürsüye gelirken onun için sordum efendim... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Araslı, buyurun. 
OYA ARASLI (Devamla) - Maddenin sırası geldiği zaman görüşlerimi ifade edeyim. 
BAŞKAN - Yok; buyurun, devam edin Sayın Araslı. 
OYA ARASLI (Devamla) - Çok teşekkür ederim efendim. 
Ben, konuşmaya başlarken, bir hata olabileceğini düşünmüştüm, fark etmiştim; emin olmak 

için Sayın Başkana sordum; ama, galiba, bir yanlış anlaşma oldu. Anlayışınız için, sizlere ve Sayın 
Başkana çok teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Birleşmiş Milletler nüfus verilerine baktığımız zaman, dünyada her yıl yaklaşık 5 000 civarın
da töre cinayeti işlendiğini görmekteyiz; ama, hepimiz biliyoruz ki, töre cinayetleri, çoğu kez, in
tihar süsü verilerek, cinayet olmaktan çıkarılmakta, gözlerden saklanmaya çalışılmaktadır. Bunun 
için, töre cinayetlerinin sayısının 5 000'in çok üzerinde olduğunu söylemimizde hiçbir yanlışlık 
yoktur diye düşünüyorum ve Türkiye de -biraz önce söylediğim gibi- bu cinayetlerin en yaygın 
biçimde işlendiği ülkelerden birisidir. 
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Uluslararası platformlarda, bu cinayetleri, Türk Ceza Kanununun 462 nci maddesinde yer alan 
indirim hükmünün yüreklendirdiği doğrultusunda çeşitli eleştirilere muhatap olmaktayız ve Avrupa 
Birliği standartlarına uymayan bir ülke olduğumuz yargısına varılması konusunda da dayanılan 
temel dayanaklardan birisini Ceza Kanunumuzdaki bu hüküm oluşturmaktadır. 

Bu durumdan ülkemizi kurtarabilmek için, Türk Ceza Kanunundan bu hükmün kaldırılması 
gerekmektedir. Kızlarımızın, zorla evlendirilmek istenilen bir kişiyle evlenmeyi reddederek, kendi 
seçtikleri bir delikanlıyla -beraberlik- yaşamak istemesinin bir suç olmaktan çıkarılmasını sağlamak 
gerekmektedir. Bu tercihlerinden dolayı, ölüm gibi bir durumla, öldürülmek gibi bir durumla karşı 
karşıya getirilmekten kızlarımızı korumamız gerekmektedir. 

Türk Ceza Kanununun 462 nci maddesinde yer alan bu hüküm, ayrıca, içinde bir ayırımcılığı 
ifade etmesi bakımından da bir sakınca taşımaktadır. 462 nci maddede sıralanan fiilleri işleyenin bir 
erkek olması halinde, kız kardeş, bu indirimden yararlanmamaktadır; ama, bu fiilleri işleyenin bir 
kız olması ve erkek kardeşinin de, hiddete kapılarak onu öldürmesi halinde, ona ceza indirimi uy
gulanmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

OYA ARASLI (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Bu açıdan da, söz konusu düzenleme, içinde -biraz önce söylediğim gibi- bir eşitsizlik mey

dana getirmektedir. Bu nedenle de, bu hükmün Türk Ceza Kanunundan kaldırılmasına ilişkin 
önümüzdeki tasarıda yer alan hükmün, fevkalade isabetli olduğunu düşünüyorum. Buna hepimizin 
destek vermesi gerektiğini, burada, ifade etmek istiyorum. 

Ayrıca, benim ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan kadın milletvekillerimizin, bu konuda, 
mart ayında verilmiş olan bir kanun teklifimiz vardı. Gönül arzu ederdi ki, o teklifimiz de, bu 
tasarıyla birlikte görüşülsün, birlikte kabul edilsin; ama, öyle zannediyorum ki, bu, komisyonda da 
dile getirilmesine rağmen uygun görülmedi; fakat, önemli olan amacımızdır, alınacak olan sonuç
tur. Bu sonucu da, burada, alabileceğimiz umudunu taşıyorum. 

Sizlere saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Araslı. 

Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen, İstanbul Milletvekili Şükrü Elekdağ; buyurun. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, görüş

mekte olduğumuz tasarının 19 uncu maddesinin (b) fıkrası üzerinde, kişisel görüşlerimi belirtmek 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

19 uncu maddenin (b) fıkrası, Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinin yürürlükten kal
dırılmasıyla ilgili. Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinde, devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla, yazılı, sözlü, görüntülü propaganda ile toplantı, gösteri 
ve yürüyüş yapılması fiillerine ilişkin özel bir suç tipinden söz edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu metin, şiddet unsurunu içermiyor. Bu durumda, şiddete başvurmaya 
teşvik etmeksizin ya da kışkırtmaksızın, propaganda bağlamında, ülke topraklarının bölünmesi veya 
Türkiye Cumhuriyetinden ayrılma anlamında yorumlanacak sözler sarf etmek, Terörle Mücadele 
Kanununun 8 inci maddesi kapsamında suç oluşturmaktadır. Oysa, terör, siyasî şiddet demektir. 
İçinde fiilen şiddeti barındırmayan eylemler terör eylemi oluşturamazlar. Nitekim, Avrupa İnsan 
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Hakları Mahkemesinin bugüne kadar vermiş olduğu çeşitli kararlarıyla oluşan içtihat uyarınca, şid
dete teşvik etmeksizin veya kışkırtmaksızın bölücülük propagandası yapanların cezalandırılması 
ifade özgürlüğünün ihlali sayılıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Söz
leşmesinin 10 uncu maddesi gereğince, şiddet unsuru içermeyen ifadelerin sınırlandırılmaması 
gerektiği gerekçesiyle, Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinden yargılanarak hüküm giyen 
kişilerin ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin şikâyetleri sonucunda, birçok ihlal kararı ver
miştir ve Türkiye de ağır tazminatlar ödemiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu noktada sorulması gereken soru şudur: Terörle Mücadele 
Kanununun 8 inci maddesinin yürürlükten kaldırılmasıyla, ülke bütünlüğünün korunması bakımın
dan hukukî bir boşluk doğacak mıdır? Bu sorunun yanıtını vermek için, Türk Ceza Kanununun 312 
nci ve 125 inci maddelerine bir göz atmak yeterlidir. Bir kere, Türk Ceza Kanununun 312 nci mad
desinin ikinci fıkrasında şu ifadeler yer alıyor: "Sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığına 
dayanarak, halkı, birbirine karşı, kamu düzeni için tehlike olabilecek bir şekilde düşmanlığa veya 
kin beslemeye alenen tahrik eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir." Görüleceği 
üzere, bu hüküm, millî birliği ve millî bağlılığı koruyucu bir içeriktedir. 

Öte yandan, Türk Ceza Kanununun 125 inci maddesi, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün 
korunmasına yönelik hassasiyeti karşılamaktadır. Zira, madde, devletin birliğini bozmaya veya dev
letin hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik ey
lemlerde bulunan kişileri ağır biçimde cezalandırmaktadır. Burada, suç unsurunun eylem olarak 
belirtilmiş olmasının da altı çizilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, buraya kadar söylediklerimden, Terörle Mücadele Kanununun 8 inci 
maddesinin yürürlükten kaldırılmasıyla Ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunması açısından bir 
boşluk doğmasının söz konusu olmayacağı ortaya çıkmaktadır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Elekdağ. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.18 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 20.38 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER : Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir), Enver YILMAZ (Ordu) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96 ncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

180 sıra sayılı kanun tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
/.- Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

raporu (1/610) (S. Sayısı: 180) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Tasarının 19 uncu maddesini 18 inci madde olarak görüşmüştük; madde üzerindeki görüş
meler tamamlanmıştı, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Madde kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi 19 uncu madde olarak okutuyorum: 

MADDE 19. - Aşağıdaki kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

a) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 462 nci maddesi, 
b) 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesi, 

c) 18.11.1992 tarihli ve 3842 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrası. 

BAŞKAN - Madde üzerinde... 
OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, demin bir yanlışlık olmuştu; ben, maddenin (a) ben

di hakkındaki görüşlerimi, kişisel konuşmamda ifade etmiştim. Acaba, onları, tutanakta bu kısma 
aktarmak mümkün olabilir mi? 

BAŞKAN - Buyurun, madde üzerinde konuşun Sayın Araslı. 
OYA ARASLI (Ankara) - Aynı şeyleri tekrar mı konuşayım... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Araslı. 
OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; madde numaralarında bir kay

ma olduğu için ve biraz önce Divanla karşılıklı bir anlaşma sıkıntısı yaşadığımız için, sizlerin ve 
Sayın Başkanın anlayışına sığınarak, Sayın Başkanın izin vermesi üzerine, bu maddeyle ilgili 
kişisel sözlerimi, geçen madde üzerinde, onun tartışmaları sırasında söylemiş bulunuyorum. Bun
lar, elbette ki, tutanaklara geçen sözler. Bu tutanakları bizden sonra izleyenler de, neler söylendiğini, 
hangi maddeyle ilgili hangi tartışmaların yapıldığını öğrenmek isteyeceklerdir. Bir karışıklığa 
mahal vermemek, bu olayın tutanakta yer almasını sağlamak üzere, huzurlarınıza çıkmış 
bulunuyorum ve biraz önce söylediğim sözleri, burada -aynı görüşte olduğumu- bir kere daha ifade 
etmek istiyorum. 
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Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Araslı. 

Madde üzerinde, AK Parti Grubu adına, Semiha Öyüş. 

SEMİHA ÖYÜŞ (Aydın) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi 20 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 20. - 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci mad

desinin kenar başlığı "Terör ve örgüt tanımı" şeklinde, birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntem
lerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, 
ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk 
Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya 
yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, 
kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından 
girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir. 

İki veya daha fazla kimsenin birinci fıkrada yazılı terör suçunu işlemek amacıyla birleşmesi 
halinde bu Kanunda yazılı olan örgüt meydana gelmiş sayılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi 21 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 21. - 3713 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 10. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanunla yürürlükten 

kaldırılan 3713 sayılı Kanunun 8 inci maddesi kapsamına giren suçlardan dolayı; 
1. - Yürütülen hazırlık soruşturmalarında Cumhuriyet savcılıklarınca takipsizlik kararı verilir. 
2.- a) Haklarında kamu davası açılmamış tutuklu sanıklar Cumhuriyet savcılıklarınca, 
b) Haklarında kamu davası açılmış tutuklu sanıklar ilgili mahkemelerce, 
Salıverilirler. 
3.- a) Henüz Yargıtaya gönderilmemiş veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan dos

yalar hakkında hükmü veren mahkemece, 
b) Yargıtayda bulunan dosyalar ilgili ceza dairesince, 
c) Cezaları infaz edilmekte olan hükümlülerin dosyaları hükmü veren mahkemece, 
Acele işlerden sayılmak ve Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi dikkate alınmak suretiyle 

karara bağlanır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi 22 nci madde olarak okutuyorum: 

MADDE 22. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi 23 üncü madde olarak okutuyorum: 

MADDE 23. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul 

edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz ev

vel, çok değerli oylarınızla ve ittifakla yasalaştırdığımız bu düzenlemelerle çok önemli bir adım at
mış bulunuyoruz. Türkiye'nin demokratik standardının yükseltilmesi, temel hak ve özgürlüklerin 
kullanım alanının genişletilmesi, insanı esas alan, insanı insan olduğu için saygıya değer bulan bir 
anlayışla, bu yasaları geçirmiş bulunuyoruz ve böylece, bu anlayışa da yasal destek sağlamış 
oluyoruz. 

Bu yasayla, Türkiye'nin siyasî, sosyal ve kültürel alanda gelişmişlik çapını büyüten, genişleten 
gayretlere, Meclis, önemli bir destek vermiş oluyor ve yine bu yasayla, 164 yıllık çağdaşlaşma, 
medenî dünyayla beraber olma ve bunun somut hedefi olan Avrupa Birliğine, ümit ediyorum ki, bir 
adım daha yaklaşmış oluyoruz. 

İnanıyorum ki, ileride, Türkiye'nin siyasî tarihini yazanlar, 22 nci Dönem Parlamentosu için, 
onun siz değerli milletvekilleri ve değerli üyeleri için ayrı bir bölüm ayıracaklardır. Bu onur 
hepimize aittir; bu onur, AK Partiye, Cumhuriyet Halk Partisine ve bugün bu yasanın gerçekleştiril
mesi için çaba sarf eden tüm milletvekillerine ait olacaktır; çünkü, Avrupa Birliği hedefi hepimizin 
hedefidir. Avrupa Birliği politikası, 44 yıllık bir devlet politikasıdır ve millî bir politikadır. 

Birlikte bu politikaya katkı sağladığınız için, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılar 
sunuyorum. Bu kanun, hepimiz için, milletimiz için hayırlı olsun. 

Çok teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 

Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 
2.- Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Büt

çe Komisyonları Raporları (1/297) (S. Sayısı: 137) (1) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu, 137 sıra sayısıyla bastırıp, dağıtılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Tekirdağ Millet
vekili Sayın Enis Tütüncü; buyurun. 

(1) 137 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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OĞUZ OYAN (İzmir) - Grubumuz adına, Enis Tütüncü yerine İzzet Çetin konuşacaklar. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Çetin. 

Konuşma süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş
larım; 137 sıra sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, görüşülmekte olan kanun tasarısı, pek çok yasa tasarısı gibi, bundan ön
ceki yasama döneminde, hükümet döneminde hazırlanmış yasa tasarılarından biri. Gerçekten, sos
yal güvenlik kuruluşlarımızın her üçünün de, bugüne kadar, yani, iki yılı aşkın zamandan bu yana 
temel yasalarının çıkarılmamış olması bir eksiklikti. Bu yasa tasarısının bugün burada görüşülerek 
kanunlaşmasından sonra, bir eksikliği, bu Yüce Meclis gidermiş olacak; ancak, burada, sadece bir 
eksikliğin giderilmesinden veya bir temel yasanın hazırlanmasından öte, Türkiye'de, bu konuda, ilk 
defa, özel istihdam büroları gibi bir kurumun, yeni bir görev ve sorumluluk anlayışı içerisinde, İŞ-
KUR bünyesinde yapılandırılıyor olması farklı bir anlam taşıyor. 

Değerli arkadaşlarım, kamu istihdam kurumları, devlet tarafından iş ve işçi bulma hizmetleri 
ve meslekî konularda danışmanlık yapmak; iş bulma güçlüğü çeken işsizlere iş bulmak; bu kişilerin 
yeniden çalışma hayatına girebilmesi için vasıf kazandırma ve edindirme eğitimi vermek... 

Sayın Başkan, lütfen, salonda gürültü var, ne olduğu anlaşılmıyor. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda büyük bir uğultu var; Sayın Hatip sesini 
duyuramıyor; lütfen, sessiz olalım. 

Buyurun. 

İZZET ÇETİN (Devamla) - ...İşgücü piyasasıyla ilgili programlar için öneri planları hazır
lamak, var olan programları uygulamak amacıyla kurulmuş kurumlardır. Tüm bunlar için yapılan 
masraflar ve genel yönetim giderleri de, büyük oranda, devlet tarafından karşılanmaktadır. İşsizlik 
sigortasının yönetimi ve işsizlik ödeneklerinin ödenmesi de, yine, kamu istihdam kurumlarınca 
yürütülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, kanun tasarısına bir bütün olarak baktığımızda, göreceğiz ki, bu tasarı 
içerisindeki maddeler biraz zorlama, ısmarlama yazılmış, biraz ürkek, biraz korkakça kaleme alın
mış gibi anlamlar içeriyor. Yasa tasarısında, biraz sonra maddelerinde de görüşeceğiz -Türkiye İş 
Kurumunun, eski adı İş ve İşçi Bulma Kurumu olan bu kuruluşun adının İŞKUR olarak değiştiril
mesi 2000 yılında çıkarılan ve daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kanunla ger
çekleşmişti, o nedenle, İŞKUR olarak söylüyorum- İŞKUR'un doğrudan doğruya Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir kurum haline getiriliyor olması, her şeyden önce, doğru değil
dir. Bu kurumlar, özerk kurumlardır. İdarî ve malî açıdan özerk olması... Kurumların doğrudan doğ
ruya bakanlığa bağlı kuruluşlar haline getirilmesi, bunların -biraz sonra maddelerde görülecek-
genel kurullarının olmasını, genel kurullarının toplanmasını hiçbir anlam ifade etmeyecek konuma 
getiriyor. Bu, olsa olsa, bağlı kuruluş yerine, ilgili kuruluş olarak hüküm ifade etmeli. Elbette, bir 
bakanlığın gözetimi ve denetimi altında faaliyetini sürdürecek; ama, doğrudan doğruya bir bakan
lığa bağlı kuruluş haline getirilmesi, bunların özerkliğini zedeleyecek, özerkliklerinden söz etme 
olanağını ortadan kaldıracaktır. Bunun kötü örneklerini, bir evvelki dönemde, yine, özerk bir kurum 
olması gereken Sosyal Sigortalar Kurumunda görüyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, burada, İŞKUR'la ilgili, Bağ-Kurla ilgili, SSK'yla ilgili özerk kavramını 
kullanmak gerekecek. Bunların genel kurulları üç yılda bir toplanıyor; ama, genel müdürleri için 
atama ya da onları yönetme görevini üstlenen kişiler için belli bir görevlendirme süresi verilmiyor. 
Örneğin, bir evvelki dönemde, Sosyal Sigortalar Kurumunda üç, üçbuçuk yıllık süre içerisinde 10 
genel müdürün değiştirilmiş olması, bu kurumun özerkliğine gölge düşürdüğü gibi, kötü 
yönetiminin de somut göstergesidir. Bu kurumlar, bakanlıktan bağımsız olarak, yönetim kurul
larının marifetiyle, genel kurullarının almış olduğu kararları uygulayarak yönetilmeli ve mutlak 
surette, bunların özerklikleri korunmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısında, bir evvelki taslaktan farklı 
olarak, iki ayrı yönetim kurulunun, kurum içerisinde var olduğu gerçeği değerlendirilerek, fon 
yönetim kurulu metinden çıkarılmış; bu, doğru bir yaklaşım. Gerçekten, yönetim içerisinde farklı 
bir yönetim olması, bu kurumda yetki kargaşasına da neden olacaktı. 

Değerli arkadaşlar, yine, İŞKUR'la ilgili olarak, görev ve sorumluluklarına bir göz atacak olur
sak, şimdiye kadar üstlenmiş olduğu görevlerin -yapmak, yaptırmak; vermek, verdirmek gibi- yani, 
kendi görev ve sorumluluk alanındaki, kendi uhdesindeki görevlerin bir kısmını piyasaya vererek, bu 
işleri piyasadan satın alarak, işlerin piyasalaştırılması yoluna gidildiğini görüyoruz. Bu, kurumun, 
giderek, bugün içinde bulunduğu durumdan daha kötü bir noktaya doğru kaymasının temel nedenini 
oluşturacaktır. Görev ve sorumlulukları net olarak belirlenmeli, net olarak verilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, Türkiye'de, işsizlik had safhada. Türkiye'nin anasorunlan, is
tihdam, üretim ve verimlilik. Tabiî, bunları, bundan önce çıkardığımız İş Yasasında değindiğim bazı 
acil sorunlarımıza değinmeden, özet olarak, istihdam politikaları ve istihdam konusunda İŞKUR'un 
yükleneceği vazifeleri yerine getirip getirmemesi açısından da ele almakta büyük yarar var diye 
düşünüyorum. Gerçekten, Türkiye'de, işletmelerimizde verimlilik bir sorun. İşyerlerinde çalışan iş
çilerin sürekli işten atılma kaygısı taşıyor olmaları bir tarafa, milyonlarca işsiz, her gün, Meclisin 
kapısını, sizlerin kapısını zorluyor. Böyle bir dönemde, İŞKUR'un, kendi görev ve sorumluluklarını 
yerine getirmede, reform niteliğinde, sorunlara köklü çözüm bulucu adımlar atma yerine, üzerinden 
yükü atma, yükü başkalarına dağıtma, işi verme ya da verdirme gibi yöntemlere başvurarak, âdeta 
"devlet ya da kamu kötü, özel iyi" mantığını topluma empoze etme gibi bir hastalığa kapıldığını, 
sizlerin de, cümlelerde, satırlarda, net olarak, somut olarak göreceğinizi umuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biz, burada, bir kanun çıkaracağız. İş Kurumunun görev, yetki ve sorum
luluklarını net olarak belirlediğimiz takdirde, bunları, elbette, kurum, yerine getirmeli. Ben, 
Kurumun Genel Müdürünü şahsen tanıyorum; ancak, bazı makalelerini ve işveren dergilerindeki 
yazılarını okuduğum zaman, âdeta, İş Kurumunun, pek çok kamu kurumunda olduğu gibi, iyi 
yönetilmemesini, sadece devlet bürokrasisine bağlama alışkanlığı taşıdığını görüyorum. Herhangi 
bir kurumda kim görevliyse, o, görevini en iyi şekilde yerine getirmek, kurumun sorumluluklarını, 
görevlerini etkili şekilde yerine getirmek ve denetimi sağlamakla görevlidir. Bir genel müdür ya da 
bir kamu görevlisi görevini yapamıyor ya da aldığı siyasal telkin sonucunda, başka şekilde, kendi 
görev ve sorumluluklarını başka kişi ya da kurumlara devredecek şekilde hareket ediyorsa, o 
kurumlardan başarı beklemenin hiç olanağı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, İŞKUR Yasası Tasarısına baktığımız zaman, bazı ileri hükümleri de 
taşıyor. Gerçekten, bu, 2000 yılında hazırlandı ve bugüne kadar geldi. Örneğin, Türkiye'nin hemen 
hemen tüm illerinde, il istihdam kurullarının oluşturulmuş olması, belki istihdam sorunları, işsizlik 
sorunları için, il ölçeğinde birtakım projeler geliştirecek, öneriler geliştirecek ve o önerilerin bir 
araya getirilip değerlendirilmesiyle istihdam sorununun çözümüne katkı sağlayacaktır diye 
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düşünüyorum. Bunu ileri bir aşama olarak görüyorum; ancak, bu yasa tasarısının bütününe bak
tığımız zaman, özel istihdam büroları gibi bir büronun kuruluyor olması kaygı verici. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, tam istihdam koşullarında bir ülke değil. Türkiye, yaklaşık 10 
000 000 - 12 000 000 açık işsizi olan bir ülke. Böylesi bir ülkede İş Yasası görüşmeleri sırasında 
tartıştığımız esnek üretim ilişkilerini yasalaştırdığımız şekilde, burada da, esnek üretim ilişkilerine 
paralel olarak esnek istihdam elemanı sağlayacak diye, özel istihdam bürolarını kurarsak ve bugün, 
bu yasa tasarısının içerisinde çıkarırsak, hepimiz büyük bir vebal altına gireriz diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel, Avrupa Birliği uyum yasalarını birlikte çıkardık. Gerçekten, 
Türkiye, çağdaş dünyayla buluşmalı, Avrupa Birliğiyle bütünleşmeli; bunda hemfikiriz; ancak, bu, 
bize dayatıldığı şekliyle, dayatılmış biçimiyle görüşmek zorunda kaldığımız, Avrupa'nın bir kentin
de yapılacak bir toplantıya gitmeden evvel apar topar yasa metni haline getirdiğimiz şekliyle ol
mamalı. Ne olmalı?.. Bizim, 1970'li yıllardaki taleplerimiz demokratikleşme yönündeydi. Bugün 
önümüze konulan pek çok hükmü, o günlerde talep edenlerdendik; ama, bugün, zorlama yöntem
lerle, hepimiz kabul etmek ve el kaldırmak zorunda kalıyoruz. Bu, onur kırıcı bir durum. 

Şimdi, özel istihdam büroları da Türkiye'nin ihtiyacı değil. Bakınız, ben size, bunun somut 
olarak nereden kaynaklandığını kısa tarihçe olarak vereyim. İlk olarak, bildiğiniz gibi, 1980'li yıl
larda kurgulanan ve 1990'lı yıllarda yaşama geçirilmeye başlanılan özelleştirme politikalarının, 
kamu hizmetlerinin daraltılması politikalarının bir devamı niteliğinde İŞKUR'un ya da işçi bulma 
hizmetlerinin özelleştirilmesi, özel bürolara verilmesinden başka bir şey değil. Bu konuda, Tür
kiye'de, 1990'lı yılların başında çeşitli çabalar var. Dünya Bankasının kamu hizmetlerini dayatmaya 
yönelik projelerinden birisi, 4 Mayıs 1993 tarihinde Türkiye tarafından imzalandı. Bu projeye göre, 
İş ve İşçi Bulma Kurumu, istihdam hizmetlerinin çeşitlendirilmesine yönelik bir plan geliştirecek 
ve uygulanmasını sağlayacaktı. "İstihdam ve Eğitim Projesi" adı verilen bu proje kapsamında, çalış
ma yaşamında özel istihdam bürolarının kuruluşu ve işleyişi semineri, 3-4 Kasım 1994 tarihlerinde 
İstanbul'da yapıldı. Seminerde, İş ve İşçi Bulma Kurumunun yeniden yapılandırılması zorunluluğu 
vurgulanarak, Türkiye'de en kısa zamanda özel istihdam bürolarının kurulması zorunluluğu dile 
getirildi ve özel istihdam bürolarının kurulması için Dünya Bankası destekli, Dünya Bankası kredili 
projeyle düğmeye basılmış oldu. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, özel istihdam büroları ilk kez yaşama geçiyor değil. Kurulmasın
dan kısa süre sonra ILO, hemen, peş peşe, birtakım yasal düzenlemeler, uluslararası sözleşmeler 
hayata geçirdi. Bunlardan birisi de, iş ve işçi bulma hizmetlerine aracılık yapacak kamu ve özel is
tihdam bürolarının kurulmasına ilişkindi; ama, bu, çok uzun sürmedi, kötüye kullanıldığı görüldü 
ve 1934 yılında özel istihdam büroları kapatıldı. Tarihlerine tek tek girmeyeceğim, maddeler üzerin
de de tekrar görüşeceğiz. 

Özel istihdam büroları, 96 sayılı ILO Sözleşmesi çerçevesinde bugün pek çok ülkede kuruluyor. 
Bakınız, denetime tabi birlikte çalışma modeli olarak ülkemizde de gerçekleştirmeye çalıştığımız bu 
büroların adlarını size okumaya çalışacağım: Yabancı ülkede iş bulma büroları, yabancı işçi bulma 
büroları, geçici istihdam büroları, personel kiralama büroları, üst düzey yönetici temin eden bürolar, 
kariyer yönetim büroları, eğitim ve işe yerleştirme enstitüleri, tamamlayıcı hizmet sunan istihdam 
büroları, aracı birlikler, ihtiyaç fazlası personele istihdam hizmeti sunan bürolar, iş arama danışman
lıkları, personel yönetimi danışmanlıkları, istihdam ilan büroları, tele-istihdam büroları. 

Değerli arkadaşlarım, tıpkı, esnek üretim ilişkileri diye, çalışma yasası görüşülürken burada 
saydığımız o üretim ilişkileri gibi pek çok büro kurulacak. Bu bürolar, âdeta, bugün kapımıza gelen 
işsizleri bizim doğrudan doğruya göndereceğimiz bürolar olarak yaşam bulacak ve o bürolar, iş-
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çimizi, insanımızı istismar edecek, emlak büroları gibi, döviz büroları gibi faaliyet göstermeye baş
layacak ve pek çok, tekel konumunda olan uluslararası istihdam büroları gelip ülkemizde büro 
açacak, kendi ülkesindeki işverenlerin eleman ihtiyacını karşılayabileceği gibi, yabancı ülkelerde 
işçi bulma büroları da oluşacak ve insan tacirliği, köle tacirliği bir bakıma yaşama geçecek. Bunu 
söylerken, bu deyimleri kendimin yarattığını zannetmeyin. Bakarsanız, aynı deyimi "işçi simsarlığı" 
deyimini gerekçe bölümünde görebilirsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye pek çok sorunu olan bir ülke. Gerçekten, bugün, korunmasız, 
devleti hâlâ bir baba imajıyla görme arzusunda olan yurttaşlarımız, işsizlerimiz, geleceğe umutla 
bakmak isteyen gençlerimiz, her gün, işe, işten atılma korkusuyla giden çalışanlarımız "acaba özel
leştirildiğinde fabrikam ne olacak" diye kamu iktisadî teşebbüslerinde çalışanlar, hepsi, ama hepsi 
bu yasadan etkilenecekler. 

Bakınız, yakın zamanda -çok uzak değil- bir özelleştirme projesi yaşama geçirildi. İş ve İşçi 
Bulma Kurumu ile KOSGEB, özelleştirilen kuruluşlarda işini kaybedenleri işe kazandırma projesi 
diye, Dünya Bankası ve devletin katkılarıyla bir proje yürüttüler. Projenin büyüklüğü yaklaşık 24 
000 000 dolar. Proje 2000 yılında başladı, 2004 yılında sona erecek. Bu proje kime havale edildi? 
Neden, İş ve İşçi Bulma Kurumu, yeni adıyla İŞKUR, bu projeyi kendi yürütmedi; bu proje kimler
den kaçırıldı?.. 6 445 kişiye iş bulunduğu söyleniliyor. 6 445 kişiye iş bulundu; ama, özelleştirme 
mağduru olan kişilere iş bulmakla görevli proje, özelleştirilen işletmelerde çalışırken işini kay
beden, ancak 100'ün altındaki işçiye iş verebildi. Üç aydır, Türk-İşte, 70-80 özelleştirme mağduru 
eylem yapıyor, iş istiyor; beş yıldır, on yıldır işsiziz, açız deyip... Sokaktan geçen varlıklı kesimler 
ya da sendikalar iaşe ederek orada direniyorlar. Böyle bir proje yürütülüyor da, biz, burnumuzun 
dibindeki işsizimizin, özelleştirilen kuruluşlarda işten çıkarılan işçilerimizin kayıtlarını tutamayan 
bir kurum konumuna getirmişsek, yarın özel istihdam bürolarının işsizliği ne kadar istismar 
edebileceğini düşünmeniz için bunu söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sorunlar büyük, sorunlar ağır. İŞKUR'un temel yasası yok, personeli 
mağdur. Diğer sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlara göre hem ücret ve maaş yönünden eksik
ler hem diğerlerine göre ne yapacaklarını bilemedikleri için mağdur konumundalar. Bu yasal düzen
leme yapılırken, gerçekten, İŞKUR'un, Türkiye'de istihdam politikalarına aracılık yapması, işsiz
lerin, yeniden çalışma yaşamına, vasıf kazandırılarak tekrar üretime döndürülmesinin sağlanması... 
Demin, giriş bölümünde söyledim, pek çok projeyi gerçekleştirerek, uluslararası ya da ulusal pek 
çok projeyi gerçekleştirerek, işverenlerimizin istihdam açıklarına, yetişkin, nitelikli işgücü açık
larına katkı yapılmasını hepimiz arzularız, hepimiz bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine 
getiririz; ancak, özel istihdam büroları gibi insan tacirliği yapacak, emek tacirliği yapacak, emeğin 
sırtından, hiç alınteri dökmeden, hiçbir katkı yapmadan, o süslü püslü bürolarla, açıldıktan sonra 
gidip, özel işverenlerin insan kaynaklan müdürleriyle, insan kaynakları ya da personel şubeleriyle 
işbirliği içinde açıktan para kazanmasının yolunu açacak özel istihdam bürolarının, bu yasa tasarısı 
içerisinden çıkarılması, sadece bu Meclisin görevi olmaktan öte, bir insanlık görevi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Çetin. 

İZZET ÇETİN (Devamla) - Biz, ülkemizde 1 500 000'e yakın yabancı kaçak işçinin varlığını 
düşünürken, kendi yurttaşımızı da herkesten çok düşünmek zorundayız. İşsizin, iş arayanın, işe 
gidenin, herkesin gözü, bu Yüce Meclisin alacağı kararlarda, yapacağı yasalarda. Yasaları yapmak 
kadar, uygulamak da bir görev. Bu da yürütmenin görevi. Eğer, İş ve İşçi Bulma Kurumu, işçi ile 
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işyerini buluşturma görevini yerine getiremiyor ise, bu kurumun reforma, pek çok konuda yenilen
meye ihtiyacı var demektir. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde, önümüzdeki süreçte, Türkiye, 
sorunlarını aşıncaya ve krizlerden kurtuluncaya kadar, özel istihdam büroları gibi, emek tacirliği 
yapan bürolara ihtiyaç duymayacaktır, bu konuda biz üzerimize düşeni yapalım. Özel istihdam 
bürolarına ilişkin bölümün bu yasa tasarısından çıkarılmasını öneriyoruz, bu konuda önergemizi de 
vereceğiz. Katkı vereceğinizi umuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çetin. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum.... 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını talep ediyorum. 

BAŞKAN -Arayacağım Sayın Koç. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 

Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.15 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21.20 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER : Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir), Enver YILMAZ (Ordu) 

BAŞKAN - 96 ncı Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

137 sıra sayılı kanun tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2.- Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Büt
çe Komisyonları Raporları (1/297) (S. Sayısı: 137) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının maddelerine geçilmesinin oylamasında karar yetersayısı bulunamamıştı. 

Şimdi, oylamayı tekrarlıyorum: Tasarının maddelerine geçilmesini kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır; 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ KISIM 

Türkiye İş Kurumu Kuruluş ve Görevleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kurumun Görevleri 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1.- Bu Kanun ile istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve 

işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere 
Türkiye İş Kurumu kurulmuştur. 

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluş
larda, kanunla kurulan fonlarda, özel kanunla veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak 
kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında, kefalet sandıklarında, sosyal güvenlik kuruluşlarında, genel 
ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlarda, kamu iktisadî teşebbüsleri ve 
bunların bağlı ortaklıklarında, il özel idareleri ve belediyelerle bunların kurdukları birlik ve mües
seselerde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aylık ve ücret alan ve işçi statüsünde çalışmayan 
memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve diğer kamu görevlilerinin istihdamı hakkında bu 
Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olup, özel hukuk hüküm
lerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idari ve mali bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur. 

Kurum, vize ve tescile ilişkin hükümler hariç 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanunu ve 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabidir. Kurumun malları, 
alacakları, banka hesapları 9.6.1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 1.3.1926 tarih ve 
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765 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından Devlet malı hükmünde olup haczedilemez, alacaktan da 
Devlet alacağı derecesinde imtiyazlıdır. Kurum mallan hakkında îcra ve İflas Kanununun iflasa iliş
kin hükümleri uygulanmaz. Kısa adı "ÎŞKUR" dur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Eskişehir Milletvekili 
Sayın Cevdet Selvi; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 

CHP GRUBU ADINA M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet
vekilleri; İŞKUR Yasa Tasarısının 1 inci maddesi hakkında söz almış bulunuyorum; hepinizi saygı 
ve sevgiyle selamlanm. 

Tasarıların Meclise gelmesini iktidar partisi, hükümet arzu eder ve getirir. Tasarıları sadece 
Meclise getirmek yeterli değildir, o tasan lan en sağlıklı halde, en sağlıklı şekilde bir an önce çıkar
mak da, iktidar milletvekillerine, iktidar grubuna ait bir iştir. İktidar grubu "neden muhalefet gelip 
de yasaları çıkarmıyor" deme hakkına sahip değildir; ama, bakarsanız, bir taraftan, gece gündüz, 
tatili bile kısarak, şu yasalan bir an önce çıkaralım... Yani, yeni yasa da değil. Kucakta bulunan, üs
tünde uzun süre bir değerlendirme, araştırma yapılmadan getirilen bir yasa tasansının görüşmelerin
de, günün yorgunluğu üzerine, 15 dakika ara, 25 dakika ara gibi, çok ciddî olmayan bu tutum doğ
ru değildir. Yasa tasarısını hazırlayan hükümet, buna, grup olarak da sahip olup, çıkarmak mec
buriyetindedir, bu kadar milletvekilini burada bağlama hakkını kendinde görmemelidir. Onun için, 
bu konuya hassasiyet gösterileceğini sanıyorum. 

Bu yasa tasansının "amaç ve kapsam" maddesine baktığımızda, ciddî bir durum ve yasanın 
bütünü hakkında arzu edilen bir sonuç doğurmayacağını, tam tersine, bir kaos, bir sıkıntı 
yaratacağını anlamak mümkündür. 

"Amaç ve kapsam" maddesinde de görüldüğü gibi, sadece özel sektöre hizmet verme amacına 
dönüktür; çünkü, devletin istihdamı farklı bir biçimde yapılacaktır, imtihan ve değişik şekillerde... 

Bugüne kadar, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü, bütün imkânları kısıtlanmasına, 
kesilmesine, amaca uygun çalışmasına fırsat verilmemesine rağmen, çeşitli katkılarda bulunmuştur. 

Bazı değişiklikler gerektiği açıktır; ancak, bu tasan, o ihtiyaca cevap vermekten uzak olduğu 
gibi, son derece sakıncalı bir madde getirmiştir. İş ve İşçi Bulma Kurumunun, İŞKUR olarak değiş
mesinin özü, özel istihdam büroları getirmesidir. Bu, son derece hassas, içinde bulunduğumuz 
koşullarda dikkati gerektiren bir olaydır. 

Tasarının gerekçesine baktığımızda, Birleşmiş Milletler Çalışma Teşkilatı ILO'nun 2 No'lu, 34 
No'lu, 88 No'lu, 96 No'lu ve 122 No'lu -onayladığımız sözleşmeler- sözleşmelerinden bahsedilmek
tedir; bunları gerekçeye koyarak, başka bir intiba verilmek istenmektedir. Yani, özel istihdam 
bürolannı kurmak için, işte "biz, onayladığımız uluslararası sözleşmelere uygun hareket ediyoruz" 
intibaı yaratılmaktadır. Ama, işi ciddiye alır da, 2 No'lu ILO sözleşmesini... Yani, 29 Ekim 1919'da 
Washington'da başlayan ve arkasından, 28 Haziranda Versailles'da (Versay) ve 10 Eylülde Saint Ger-
main'de (Sen Jermen) yapılan ve tarafımızdan, Türkiye tarafından imzalanan, onaylanan bu sözleş
me, bu yasanın tam tersinedir. Bunlar, özel istihdam bürolarının kapatılmasını isteyen, talep eden 
sözleşmelerdir. Neden; çünkü, istismara müsait bir olaydır. Hiçbir iş yapmayacaksınız, boşta gezen 
insanlan toplayacaksınız, işverene göndereceksiniz ve bunların üstünden, asgarî ücretle iş bulan iş
çilerden, hiçbir artı değeri söz konusu olmayan, katmadeğeri olmayan bir iş yaparak, emeğini veren 
insanlardan para toplayacaksınız, para alacaksınız. Bu, son derece sakıncalı ve bütün dünyada dikkat 
isteyen bir olay olduğu için, ILO, böyle bir sözleşme çıkararak, iş ve işçi bulmayı kamu görevi olarak 
devlete vermiş ve ciddî bir iş olarak da parayla yapılmayan amme hizmeti kapsamına almıştır. 
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Arkasından, baktığımızda, 34 No'lu Sözleşmede de aynı şekilde "ücretli iş bulma büroları mut
lak kapatılmalıdır" deniliyor. Biz, bunu 1946 yılında kabul etmişiz. 

Şimdi, diğerlerine baktığımızda, yine, geçmiş tarihlerde, diğer ülkelerde paralı iş bulmanın 
sakıncaları görüldüğü için "kamu görevi olarak, işçiden ve işverenden ücret alınmadan bu iş devlet 
tarafından düzenlenerek yapılmalıdır" denilmekte, kapatıldığı zaman da bu düzenleme, devlet 
tarafından, özellikle sosyal devlet tarafından gerçekleştirildiği takdirde, tedrici olarak, tam oturun-
caya kadar bu ücretli iş bulma bürolarının kapatılması istenmektedir. 

Şimdi, ILO'nun bu sözleşmelerine baktığımız zaman -diğer ülkelerde de var- işte, bu sözleş
melerde yer aldığı için, buraya, böyle alelacele -"alelacele" derken, art niyetle söylemiyorum- in
celenmeden gelmiş; bize bu intibaı veriyor. Halbuki, tasarının gerekçesinde yer alan bu sözleşmeler, 
insanları parayla iş bulan kurumlardan kurtarmak içindir. Bu sözleşmeler, burada tersine kullanıl
mıştır. 

Şimdi, size şundan kurtulmamız gerektiğini belirtmek istiyorum; bize hemen şu iki şey söy
leniyor: Bir tanesi "diğer ülkelerde de var." Tamam. îkincisi "zaten uygulanıyor." Diğer ülkelerde 
var da, Türkiye'de ne var? Avrupa Birliği konusunda, uluslararası konularda hep başka ülkeleri ör
nek göstermekten ve şu sözleşmeleri incelemeden, her ülke kendi koşullarına göre sözleşmeleri 
değiştirebilir, değerlendirebilir maddelerini görmeden, biz, hemen, onlara sarılıp, Türkiye'nin ger
çeklerini görmeden yasa düzenlemeye kalkıyoruz. Bu, ciddî yanlışlık yaratıyor. 

Bakın, arkadaşlanm, bir özel istihdam bürosu kurulduğu zaman rekabet başlayacaktır. Moldav
yalılar, Nijeryalılar kaçak olarak gelip pazarlanacaktır; Türk işçisi, şimdi olduğu gibi, yine dışarıda 
kalacaktır, özel istihdam bürolan, belirli işverenlerin personel müdürleriyle anlaşacak, geçici 
olarak oralara işçileri gönderecek, onlardan para kesecektir. 

Ben, size şunu soruyorum: Türkiye'de, işçi arayan işveren var mı? Hangi düzeyde, hangi 
kalifıkasyonda işçi ararsanız arayın, Türkiye'de bol miktarda mevcuttur. Yasa çıkarıyorsak, bir ih
tiyaca cevap vermelidir. Hangi işveren işçi aradı, bulamadı da, hemen buraya getirildi. Son derece 
istismara müsait bir olaydır. 

ikincisi, şunu söyleyeyim: Bu işçi, işgücü temini için, ciddî müesseselerimiz bürolar oluştur
muştur, genel müdürlükler oluşturmuştur, insan kaynakları bürolan oluşturmuştur, ciddî çalışmak
tadırlar; hatta, bu müesseselerimiz, istihdam ettiğini, arayıp, bol miktarda kuyruğa girenler arasın
dan seçerek, eğitimini de vermektedir. 

Bu getirilen olayın, şu işsizlikte ne gibi sakıncalar yaratacağını, kendi ülkemizde tahmin 
edemiyorsak, bu, bizim zafıyetimizdir. îş bulmak için hepimizin kapısına gelen, fabrikalann 
kapılarında, işyerlerinin kapılarında ricacı olan kadın - erkek, genç - ihtiyar, özellikle üniversite 
mezunları, özel istihdam bürolarında kuyruğa girdiği zaman, acaba nasıl istismar edilecekler, hiç 
düşündük mü? Bu, sadece bu kadar düşünülemez! 

Elimde rakamlar var; Türkiye'de, özellikle, şu son 58 ve 59 uncu hükümetler iktidara geldiğin
den bu yana, sıradakiler hariç, 400 000 kişi işten çıkarılmıştır, atılmıştır; yüzde 17,1 civarında işsiz
lik vardır. 

Şimdi, bu insanlar, bu özel istihdam büroları üst kurullarını oluşturacaktır, reklamlar verecek
tir, anlaşmalı işler olacaktır. "Bunlar olmaz" diyorsanız, asgarî ücretli bir işçiye iş bulup da, üstün
den altın, dolar, rüşvet alanı hiç mi görmediniz, çıkar sağlayanı hiç mi görmediniz. Bunu nasıl 
kurumsallaştırabiliriz, bunu nasıl yasal bir çerçeve içerisine koyabiliriz? Genç kızlarımız, iş bulmak 
için, oralarda kimlere teslim edilecek?.. 
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(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Selvi. 

M. CEVDET SELVİ (Devamla) - Bana, şunu söyleyebilirsiniz: "Zaten yapılıyor." Zaten 
yapılıyor; ama, yasal kılıfı yok, meşru değil. İşte o zaman meşru olacak, işte o zaman -çok daha teh
likeli- iş arayan bunalmış insanların istismar edilmesi çok daha fazla olacak. 

Diğer maddelerde de, gücümüz yettiği kadar, bu yanlışın yapılmaması, mağdur olmuş, işsiz ol
muş insanların kullanılmaması için, elimizden geldiği kadar aydınlatmaya çalışacağız; ama, ben 
şunu söylüyorum: İstihdam alanı yoksa, işyeri yoksa, siz istediğiniz kadar bürolar kurun; nereye 
alacaksınız?.. Buna bakmak lazım. Bunu oluşturacak yasa getirin. Yedi aydır dikkatle izlemekteyiz; 
özellikle, yoksulluk derinleşip, yaygınlaşıp, işsizlik bu boyuta gelmiş olmasına rağmen, işsizliği ön
leyecek hangi ciddî yasayı getirdiniz, bu halkın derdine deva olacak hangi yasayı getirdiniz. Bu, laf
la olmaz. İstediğiniz kadar özel istihdam bürosu kurun, istihdam edecek alan yoksa, kaçak işçilik 
marifet haline gelmişse, bu, yeni sakıncalar doğuracaktır, rekabet başlayacaktır; özel istihdam 
büroları, daha fazla istismar edecek, bu işsizlerin mağduriyetinden yararlanacaktır ve bu, bir de 
yasal kılıf altına alınmış olacaktır. Ne Avrupa Birliği anlaşmalarında, sözleşmelerinde ne ILO'nun 
(Uluslararası Çalışma örgütü) imzaladığımız sözleşmelerinde, böyle bir mecburiyet yoktur. Merak 
eden, sözleşmeleri açıp bakarsa, bunun yanlışlığını görür. 

Zamanlama önemlidir. O kadar fazla işsizlik olur -hani bir tarihte, Avrupa'da bazı ülkeler, baş
ka ülkelerden işçi istihdam etmek, davet etmek zorunda kalmışlardı- Türkiye de bu noktaya gelir
se, o zaman elbet açılır, elbet açılsın; işveren de, işçi de kolay iş bulsun diye; ama, sokaklar işsiz
ken, ciddî rahatsızlık yaratacak, bu olayı ertelemek lazımdır. Takdir sizindir... Bu işsizleri daha faz
la istismar edecek -var olanları görerek- bunu daha resmileştirecek şekle sokmanın doğru olmadığı 
kanaatindeyim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Selvi. 

III.- YOKLAMA 
BAŞKAN - Görüşülmekte olan 137 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin oylanmasın

dan önce yoklama yapılması istenilmektedir. 
Yoklama isteyen sayın milletvekillerinin salonda bulunup bulunmadıklarını tespit edeceğim: 
Haluk Koç?.. Burada. 
Oya Araslı?.. Burada. 
Oğuz Oyan?.. Burada. 
Enver öktem?.. Burada. 
Ersoy Bulut?.. Burada. 
Birgen Keleş?.. Burada. 
İzzet Çetin?.. Burada. 
Cevdet Selvi?.. Burada. 
Kemal Demirel?.. Burada. 
Muharrem Toprak?.. Burada. 
Kemal Kumkumoğlu?.. Burada. 
Mehmet Parlakyiğit?.. Burada. 
Mehmet Yıldırım?.. Burada. 
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Algan Hacaloğlu?.. Burada. 
Yakup Kepenek?.. Burada. 
Atilla Kart?.. Burada. 
Ersin Arıoğlu?.. Burada. 
Hüseyin Ekmekçioğlu?.. Burada. 
Osman Kaptan?.. Burada. 
Siyam Kesimoğlu?.. Burada. 

Yoklama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 
personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica 
ediyorum. 

Yoklamayı başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Yoklama pusulası gönderen sayın milletvekillerinin salonda bulunup bulunmadık

larını tespit edeceğim: 

Mahmut Koçak?.. Yok. 
Ahmet Kambur?.. Yok. 
Ahmet Gökhan Sarıçam?.. Yok. 
Halil Özyolcu?.. Yok. 

Şükrü Önder?.. Burada. 
İsmail Soylu?.. Yok. 
Süleyman Turgut?.. Yok. 
Şükrü Ayalan?.. Burada. 
Toplantı yetersayısı yoktur, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.44 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 21.50 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir), Enver YILMAZ (Ordu) 

BAŞKAN - 96 ncı Birleşimin Beşinci Oturumunu açıyorum. 

137 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Tasarının 1 inci maddesinin oylanmasından önce yoklama istenilmiş ve toplantı yetersayısı 
bulunamamıştı. 

III. - Y O K L A M A 
BAŞKAN - Şimdi, yoklamayı tekrarlayacağız. 
Yoklama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde, sisteme giremeyen üyelerin, 

teknik elemanlardan yardım istemelerini; bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalarını oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içinde Başkanlığa ulaştırmalarım rica 
ediyorum. 

Yoklamayı başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Yoklama pusulası gönderen sayın milletvekillerinin salonda bulunup 
bulunmadıklarını tespit edeceğim: 

Mehmet Hilmi Güler?.. Burada. 
Şükrü Önder?.. Burada. 
Abdülkadir Aksu?.. Burada. 

Şükrü Ayalan?.. Burada. 

Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur. 
Bu sebeple, sözlü sorular ve diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 24 Haziran 

2003 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 21.56 

- 4 7 1 -



T.B.M.M. B:96 19 .6 .2003 0 : 5 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I.- Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın, buğday alım fiyatlarının belirlenmesi ve açıklanmasına 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Köy işler i Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/521) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

Aşağıdaki soruların Tarım ve Köyislerî Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami 
GÜÇLÜ'nün yazılı olarak cevaplandırmasında aracılığının arz ederim. 

Saygılarımla. 14.05.2003 

Ali OKSAL 
Mersin Milletvekili 

Bugün ülkemizde nüfusumuzun %40'ı tanmla uğraşmaktadır. Tanın ürünleri İçinde 
halkımız için en önemlisi olan buğday'ın alım fiyatının belirlenmesinde üreticiyi 
memnun edecek bir rakamın verilmesi çok önemlidir. Çukurova Bölgesinde hasat 
zamanının yaklaşmakta olduğu şu günlerde, taban (a(ım) fiyatının belirsizliği ve 
geçmiş yıllardaki uygulamalarda, tatmin edici fiyat verilmeyjşi, üreticilerde ou yıl için 
de kaygı uyandırmaktadır. Üreticilerimiz buğday alım fiyatının' gerçekçi rakamlarla 
biran önce açıklanmasını beklemektedir. 

B« konuyla ilgili olarak, 

1) Her yıl, ürün hasat edilmeden önce, fiyat tespiti yapılıp bunun belli bir takvime 
bağlanması gerekmektedir. Bu konuyla İlgili bir çalışmanız var mı? Varsa ne 
aşamadadır? 

2) Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yetişen makarnalık ve ekmeklik buğdaylann 
(taban) alım fiyatı ne zaman agklanacaktır? 
Ayrıca Hasat zamanı çok yakın olan, Çukurova Bölgesinde yetişen ekmeklik 
"Kırmızı Yarı Sert Buğdaycın alım flyabnm 20 Mayıs 2003fe kadar açıklanması 
düşünülmekte midir? 

3) Açıklanacak olan Kırmızı Yan Sert Buğdayın alım (taban) fiyatının 400.Q00 
TL/KG rakamı altına düşmesi üreticiyi mağdur edecektir. "Ayriçş makarnalık 
buğdayın da taban fiyatının 425.000 TL/KG albna düşmemesi gerekmekteki. 
Bunların albnda bir rakam tespit edilmesi düşünülüyorsa sebepleri nelerdir? 

4) ABD ve AB ülkelerinde olduğu gibi üreticilerin- bir araya geldiği ve tanm 
ürünleri flyatlannı belirlediği bir 'Tanm Borsası" kurmayı düşünüyor musunuz? 
Buna yönelik bir çalışma varsa ne aşamadadır? 

5) Bizde mevcut olan ve tersine işleyen, tüccarların biraya gelip fiyat belirlediği, 
(ve üreticilerimiz ile tüketicilerimizi mağdur eden) düzeni değiştirmeye yönelik 
bîr çalışmanız var mı? Varsa bu çalışma ne zaman hayata geçecek? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI :KDD.SÖ.1.01/31?-? ...706/2003 
KONU: Yazılı Soru önergesi 

1 9 HAZİRAN 200? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 23.05.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.Û2-7/521-1727/7331 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Mersin Milletvekili Ali OKSAL'a ait 7/521- 1727 nolu 
yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr. Sami GÜÇLÜ 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Ali OKSAL 
Mersin Milletvekili 

Esas No : 7/521-1727 

Bugün ülkemizde nüfusumuzun %40'ı tarımla uğraşmaktadır. 
Tarım ürünleri içinde halkımız için en önemlisi olan buğdayın alım 
fiyatının belirlenmesinde üreticiyi memnun edecek bir rakamın 
verilmesi çok önemlidir. Çukurova Bölgesinde hasat zamanın 
yaklaşmakta olduğu şu günlerde, taban (alım) fiyatının belirsizliği ve 
geçmiş yıllardaki uygulamalarda, tatmin edici fiyat verilmeyişi, 
üreticilerde bu yıl İçin de kaygı uyandırmaktadır. Üreticilerimiz 
buğday alım fiyatının gerçekçi rakamlarla bir an önce açıklanmasını 
beklemektedir. 

Bu konuyla ilgili olarak, 
SORU 1) Her yıl, ürün hasat edifmeden önce, fiyat tespiti 

yapılıp bunun belli bir takvime bağlanması gerekmektedir. Bu 
konuyla ilgili bir çalışmanız var mı? Varsa ne aşamadadır? 

CEVAP 1} 2003/2004 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı 
Hakkında 2003/5648 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30 Mayıs 2003 
tarih ve 25123 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Söz konusu Karar gereğince Toprak Mahsulleri Ofisi 
hububat ve çeltik alım-satım faaliyetlerini gerçekleştirmeye, alt 
yapısı hububat alım-satımı için yeterli olan iç ve/veya dış borsalarda 
alım-satım ve vadeli işlemler yapmaya, iç piyasalarda, borsa 
bulunmayan veya yeterli olmayan yerlerde alım yapmaya, ürün 
fiyatlarını ve alım-satım esaslarını Ana Statüsünün 4'üncü maddesi 
çerçevesinde belirlemeye ve satım fiyatlarını, Aralık 2003 
döneminde Haziran 2003 dönemi alım fiyatlarının asgari % 30 
fazlasına gelecek şekilde aylar itibariyle tespite yetkili kılınmış olup, 
ürün bedellerinin % 50'sinin teslimatını müteakip, bakiyesinin de en 
geç 30 gün içerisinde ödeneceği hükme bağlanmıştır. 

TMO'ca, fiyat tespitine yönelik çalışmalara her yıl Mart ayı 
itibariyle başlanmaktadır. 

Hububat alım fiyatları tespit edilirken, yurtiçi üretim miktarı, 
ürünün tarla maliyeti, dünya fiyatları, serbest piyasa ve borsa 
fiyatları ile enflasyon hedefi, üretimin sürdürülebilirliği gibi unsurlar 
dikkate alınmakta, çiftçi kârı da eklenmek suretiyle gerçekçi bir fiyat 
tespiti yapılarak alım ve satış fiyatları birlikte açıklanmaktadır. 
Böylece, sanayicinin buğday İhtiyacını finansmanı ölçüsünde 
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piyasadan temin etmesi teşvik edilmekte, kademeli fiyat artışı ile de 
üretici ürününün piyasaya arzı zamana yayılırken, üretici ürününü 
değerinden satma imkanı bulmakta ve TMO düzenleme görevi için 
yeterli miktarda alım yapmak suretiyle piyasada istikrarın 
oluşmasını sağlamaktadır. 

SORU 2) Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yetişen makarnalık ve 
ekmeklik buğdayların (taban) alım fiyatı ne zaman açıklanacaktır. 

Ayrıca Hasat zamanı çok yakın olan, Çukurova Bölgesinde 
yetişen ekmeklik "Kırmızı Yarı Sert Buğday"ın alım fiyatının 20 
Mayıs 2003'e kadar açıklanması düşünülmekte midir? 

CEVAP 2) TMO hububat alım fiyatları, 31 Mayıs 2003 tarihi 
itibariyle aşağıdaki şekilde açıklanmıştır: 

2003/2004 FAALİYET DÖNEMİ ALIM FİYATLARI (TUKG) 
ÜRÜNLER 

MAKARNALIK BUĞDAYLAR 

1-Anadolu Durum 

2-Diğer Durum 

Düşük Vasıflı Durum 

ll-EKMEKLİK BUĞDAYLAR 

1-Anadolu Beyaz Sert 

2-Anadolu Kırmızı Sert 

3-Kırmızı Yarı Seri 

4-Beyaz Yarı Sert 

5-Diğerleri (Kırmızı-Beyaz) 

Asgari Alım Fiyatı (Yemlik 
Buğ.) 
III-ARPALAR 

1-Beyaz 

2-Siyah ve Çakır 

IV-ÇAVDAR 

V-YULAF 

Asgari Alım Fiyatı (Arpa, 
Çavdar, Yulaf) 
VI-MISIR 

2003 Başlangıç Alım Fiyatı 

367.000 

345.000 

306.000 

325.000 

325.000 

310.000 

310.000 

275.000 

250.000 

215.000 

200.000 

225.000 

250.000 

180.000 

310.000 
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SORU 3) Açıklanacak olan Kırmızı Yarı Sert Buğdayın alım 
(taban) fiyatının 400.000 TL/kg rakamı altına düşmesi üreticiyi 
mağdur edecektir. Ayrıca makarnalık buğdayın da taban fiyatının 
425.000 TL/kg altına düşmemesi gerekmektedir. Bunların altında bir 
rakam tespit edilmesi düşünülüyorsa sebepleri nelerdir? 

CEVAP 3) TMO Ekmeklik Buğday alım fiyatları, geçen yıla göre 
% 41,3 ile % 46,5 oranında artırılmıştır. TMO'nun baz aldığı Anadolu 
Kırmızı Sert Buğdayın (325.000.-TL) dolar bazında karşılığı 217.5 
$/ton olup, dünya FOB fiyatı ise 144 $/ton'dur. Kırmızı Yarı sert 
Buğdayın fiyatı 310,000.-TL/Kg olarak açıklanmıştır. Bu buğdayın 
fiyatı geçen yıla göre % 46,5 oranında artırılmış olmaktadır. 

SORU 4) ABD ve AB ülkelerinde olduğu gibi üreticilerin bir 
araya geldiği ve tarım ürünleri fiyatlarını belirlediği bir "Tarım 
Borsası" kurmayı düşünüyor musunuz? Buna yönelik bir çalışma 
varsa ne aşamadadır? 

CEVAP 4) Bugün ülkemizde 113 adet ticaret borsası mevcut 
olup bunların hepsinde tarım ürünleri alım ve satımı yapılmaktadır. 
Mevcut borsaların çoğunda depo, iletişim ağı, kantar ve laboratuar 
gibi alt yapı imkanları açısından eksiklikler bulunmaktadır. 
Ülkemizde faaliyet gösteren borsaların büyük bir kısmı borsacılık 
işlemlerinden çok tescil işlemi yapmaktadır. Borsaların genelinde, 
toplam ticaret hacimleri ve fiyat oluşumu, üretimin yönlendirilmesi 
ve ürün standardizasyonu gibi işlevsel özellikler oldukça düşüktür. 

Haziran 1998'de Dünya Bankası İle 4 Milyon Dolarlık Kredi 
anlaşması imzalanmış olup hububat ve pamuk ürünleri konusunda 
7 Ticaret Borsası (hububat borsaları olarak; Edirne, Eskişehir, 
Konya ve Polatlı Ticaret Borsaları, Pamuk borsaları ise; İzmir, 
Adana ve Şanlıurfa Ticaret Borsaları) Ürün İhtisas Borsası olarak 
belirlenmiştir. Proje yürütücü kuruluşu olarak Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, TOBB, İşbirlikçi Kuruluşlar ise Hazine Müsteşarlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı, Türk Standartları Enstitüsü ve Toprak 
Mahsulleri Ofisi olup, çalışmalar devam etmektedir. 

Ürün Borsalarının Geliştirilmesi konusunda Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı birinci derecede sorumlu kuruluş değildir. Dolayısıyla 
Bakanlığımız, sorumlu kuruluş olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
uhdesinde yer alan ürün borsaları konusu ve Ürün Borsalarını 
Geliştirme Projesi faaliyetlerinin dışında kalmaktadır. Ancak, 
Bakanlık olarak, bu projenin bir komponenti olan Lisanslı 
Depoculuk ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik çalışmalarına aktif 
olarak katılım sağlanmıştır. Üreticinin fiyat dalgalanmalarından 
kaynaklanabilecek zararlarını elimine eden vadeli işlem (futures) 
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piyasalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde ilk vadeli 
işlem borsası olacak olan "İzmir Vadeli İşlem Borsası*1 nın yasal ve 
teknik altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, 2003 yılı sonunda 
faaliyetlerine başlaması beklenmektedir. 

SORU 5) Bizde mevcut olan ve tersine işleyen, tüccarların bir 
araya gelip fiyat belirlediği, (ve üreticilerimiz ile tüketicilerimizi 
mağdur eden) düzeni değiştirmeye yönelik bir çalışmanız var mı? 
Varsa bu çalışma ne zaman hayata geçecek? 

CEVAP 5) Borsa faaliyetleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
uhdesinde olup, anılan Bakanlıkça yürütülen ve Dünya Bankasınca 
finanse edilen "Tarımsal Ürün Borsalarının Geliştirilmesi Projesi" 
kapsamında yürütülen çalışmalara Bakanlığımızca gerekli destek ve 
katkı sağlamaktadır. 

Gelişmiş borsalarda kullanılan Korbey Sistemi, genelde 
sadece ajanların ve tüccarların bulunduğu ve birbirlerinden alım-
satım yaptıkları işlemlere yönelik olarak kullanılan bir sistem olup 
bir dönem İzmir ve Adana borsalarında kullanılmış olmakla birlikte 
halen fiili olarak böyie bir uygulama yoktur. Sistem, üretici tüccar ve 
sanayicinin de birlikte yer aldığı satış salonlarında alım-satım 
şeklinde işlemektedir. Bu çerçevede, Adana, Ankara, Bursa, Edirne, 
Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya ve Polatlı Borsalarında üreticinin 
de ajan, tüccar ve sanayici ile birlikte yer aldığı salon satışları 
yapılmaktadır. Ancak Türkiye genelinde, bir kısmı aktif olmayan 26 
borsada Satış Salonu bulunmaktadır. 

Mevcut sistemde TMO, hububat alımı satımı hakkında Karar 
hükümleri çerçevesinde alımı yapmaktadır. Özel sektör de, izlenen 
alım ve satış politikaları İle alım ve satım fiyatları arasına makul bir 
marj konulmak suretiyle aynı anda ilan edilerek alım yapmaya teşvik 
edilmektedir. Kademeli olarak artan alım fiyatları ile üreticinin 
ürününü pazara yoğun şekilde arzının zamana yayılması 
sağlanmaktadır. Böylece üretici ürününü değerinden 
satabilmektedir. Bu şekilde düzenlenen TMO destekleme alım ve 
satış fiyatları borsa fiyatları üzerinde de etkili olmaktadır. 

TMO'nun yanı sıra üretici, tüccar, sanayici olmak üzere 
serbest piyasa alıcı- satıcı arasında belirlenmektedir. TMO'nun 
görevi daha çok alım yapmak değii, hububat fiyatları denge unsuru 
görevi yapmaktır. Üretici, tüketici ve tüccar arasındaki dengeleri 
gözetmek suretiyle sektörün düznün çalışmasını sağlamaktır. 
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2.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, yumurta ve somon balığı üretiminde bir maddenin 
kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güç-
lü'nün cevabı (7/527) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularıma Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

Bilimsel değerlendirmelere göre, yüksek oranlı Canthaxanthin kullanımı 
ile görme sorunları arasında bir ilişki saptandı. 1995'ten beri,sürdürülen 
çalışmalar, 17 Nisan 2002' de sonuçlandırıldığında, mevcutta verilmiş olan 
Kg. başına 80 mg. Canthaxanthin onayının yüksek olduğu ve de insan sağlığı 
açısından azami seviyenin 25 mg'a düşürülmesi gerekliliği saptandı. Bu 
bilimsel çalışmanın doğruluğundan sonra Avrupa Komisyonu hayvan yeminde 
söz konusu maddenin oranlarının düşürülmesine yönelik bir yönerge 
yayınladı. Üye Devletler tarafından Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığı 
Komitesi'nde oylanan yönerge, Resmi Gazetede yayınlandıktan 20 gün sonra 
yürürlüğe girmesiyle ve Üye Devletler de 1 Aralık 2003 tarihi itibarıyla kendi 
ulusal mevzuatlarına aktarmış oldular. Ülkemizde işe; Doğada Somon Balığı 
Karidesle beslenmesinden kaynaklı olarak pembe bir renk taşır ve tüketiciler 
de doğal olarak balık çiftliklerinde yetiştirilen Somon'un aynı renge sahip 
olmasını beklerler. Bu nedenle Somona kırmızı renk veren, kümes 
hayvanlarının yumurtaların sarısına da parlak renk sağlayan Canthaxanthin 
kullanım oranları ülkemizde inşan sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle; 

Ülkemizde söz konusu madde Somon balık üretimi ve Kümes 
hayvanlarının yumurta üretimlerinde kullanılmakta mıdır? Kullanılıyorsa 
oranlan nedir? İnsan sağlığı açısından önlemleriniz olacak mıdır? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı-' 

SAYI :KDD.SÖ.1.01/31T2. ...706/2003 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

\ 9 HAZIRAM 2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:: Başbakanlığa gönderdiğiniz 23.05.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0 
10.00.02-7/527-1741/7345 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'a ait 
7/527-1741 nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

AVflN. 
Prof.Dr. Sami GÜÇLÜ 

Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Or. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

Esas No : 7/527-1741 

SORU: Bilimsel değerlendirmelere göre, yüksek oranlı 
Canthaxanthin kullanımı ile görme sorunları arasında bir İlişki 
saptandı. 1995'ten beri sürdürülen çalışmalar, 17 Nisan 2002'de 
sonuçlandırıldığında, mevcutta verilmiş olan kg. başına 80 mg. 
Canthaxanthin onayının yüksek olduğu ve de insan sağlığı 
açısından azami seviyenin 25 mg.'a düşürülmesi gerekliliği 
saptandı. Bu bilimsel çalışmanın doğruluğundan sonra Avrupa 
Komisyonu hayvan yeminde söz konusu maddenin oranlarının 
düşürülmesine yönelik bir yönerge yayınladı. Üye devletler 
tarafından Gıda zinciri ve Hayvan Sağlığı Komitosi'nde oylanan 
yönerge, Resmi Gazete'de yayınladıktan 20 gün sonra yürürlüğe 
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girmesiyle ve üye devletler de 1 Aralık 2003 tarihi itibariyle kendi 
ulusal mevzuatlarına aktarmış oldular. Ülkemizde İse; Doğada 
Somon Balığı Karidesle beslenmesinden Jcaynaklı olarak pembe bir 
renk taşır ve tüketiciler de doğal olarak balık çiftliklerinde 
yetiştirilen Somon'un aynı renge sahip olmasını beklerler. Bu 
nedenle Somona kırmızı renk veren, kümes hayvanlarının 
yumurtaların sarısına da parlak renk sağlayan Canthaxanthin 
kullanım oranları ülkemizde insan sağlığı açısından önemlidir. Bu 
nedenle; 

Ülkemizde söz konusu madde Somon balık üretimi ve Kümes 
hayvanlarının yumurta üretimlerinde kullanılmakta mıdır? 
Kullanılıyorsa oranları nedir? İnsan sağlığı açısından önlemleriniz 
olacak mıdır? 

CEVAP: Bir renk maddesi oian Canthaxanthln, 1734 sayılı Yem 
Kanunu ve ilgili Yem Yönetmeliği kapsamında kümes hayvanları, 
Salmon ve Alabalık yemlerinde kullanımına izin verilen yem katkı 
maddesidir. Ülkemizde yemlerde kullanımına izin verilen yem katkı 
maddeleri ve kullanım miktarları Avrupa Birliği standarttan ve 
gelişmiş ülkelerdeki standartlar göz önüne alınarak 
belirlenmektedir. Bu kapsamda, hazırlanan ve kullanımına izin 
verilen yem katkı maddeleri listesi, Bakanlığımızca çıkarılan tebliğle 
duyurulmaktadır. Yem katkı maddeleri listesi gerekli görüldüğünde 
revize edilmektedir. 

AB regülasyon ve direktiflerine göre yenilenen ve halen 
yürürlükte olan, 18 Aralık 2002 tarih ve 24967 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüöe giren "Yem Katkıları ve 
Premikslerln Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı 
Hakkındaki Tebliğ" e göre Canthaxanthin'ln Salmon balıkları ve 
kümes hayvanları yemlerinde maksimum kullanım miktarı 80 mg/kg. 
olarak belirlenmiştir. 

AB Komisyonu tarafından 25 Ocak 2003'de yayımlanan 
2003/7/EC sayılı Direktif İle Canthaxanthln'in yemlerde kullanım 
düzeyleri azaltılmış olup, gerekil uyumun sağlanması için üye 
ülkelerin kendi iç mevzuatlarında 1 Eylül 2003 tarihine kadar gerekli 
düzenlemelerin yapılması istenmiştir. Ayrıca direktifin uygulama 
tarihi 1 Aralık 2003 olarak belirlenmiştir. 

ilgili direktifle insan sağlığı açısından ürünün tamamen 
yasaklanması söz konusu değildir. Konu Bakanlığımızca yakından 
izlenmekte olup, 2003/7/EC sayılı AB direktifinde "Canthaxanthln" 
kullanımı ile ilgili yapılan değişiklik kendi ulusal yem mevzuatımızda 
da yapılarak uyumlu hale getirilecektir. Buna İlişkin çalışmalara 
başlanmış olup daha önceden bu ürünle ilgili yapılmış olan tesciller 
İncelemeye alınmıştır. İnceleme sonunda söz konusu Direktif de 
belirtilen limitlerin üzerinde olanların tescilleri iptal edilecektir. 

- 4 8 0 -



T.B.M.M. B:96 19 .6 .2003 0 : 5 

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Ankan'ın, Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğünün 
bitkisel ürün ithal kapıları listesine alınıp alınmayacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/551) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanımız Sayın Sami 

GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

^ ^ Fatih ARIKAN I 

K.Maraş Milletvekili 

Kahramanmaraş pamuk ipliği üretiminde Türkiye de ilk sıradadır. 

Dolayısıyla işletmelerimiz için en önemli hammadde pamuktur. 

Kahramanmaraş Sanayisi yıllık 300.000 Ton preslenmiş pamuğa ihtiyaç 

bulunmaktadır. Bununda yarısını Dünyanm çeşitli bölgelerinden ithal 

etmektedir. Bu bağlamda 19.10.2002 tarih ve 24911 sayı ile Resmi 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren zirai karantina yönetmeliğinin 3 

nolu ekinde yapılan değişiklikle Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü , 

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunun 4.Maddesi uyarınca tayin ve 

ilan edilen bitkisel ürün ithal kapılan listesinden çıkarılmıştır. Bu sebeple 

Kahramanmaraş Sanayisi ve Sanayicisi zor durumda bırakılmıştır. 

Soru: Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü 6968 sayılı Zirai 

Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 4.Maddesi uyarınca tayin ve ilan. 

edilen bitkisel ürün ithal kapıları listesine alınacak mı? Bu konuda bir 

çalışma var mı? Kahramanmaraş Sanayicisinin mağduriyeti giderilecek 

mi? 

Saygılarımla 
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TC. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SÖ.1.01/3l?r ..706/2003 
KONU : Soru Önergesi 

1 9 HAZİRAN 2003 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 28.05.2003 gün ve KAN.KAR.MD A.01.0.GNS.0.10.00.02-1754 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Kahramanmaraş Milletvekili Sayın 
Fatih ARIKAN'a ait 7/551-1772 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin, Bakanlığımız 
görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ 
Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Fatih ARIKAN 
Kahramanmaraş Milletvekili 

Esas No :7/551-1772 
Kahramanmaraş pamuk ipliği üretiminde Türkiye'de ilk sıradadır. Dolayısıyla 

işletmelerimiz için en önemli hammadde pamuktur. Kahramanmaraş sanayisi yıllık 
300.000 ton preslenmiş pamuğa ihtiyaç bulunmaktadır. Bununda yansını Dünyanın 
çeşitli bölgelerinden ithal etmektedir. Bu bağlamda 19.10.2002 tarih ve 24911 sayı ile 
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren zirai karantina yönetmeliğinin 3 nolu 
ekinde yapılan değişiklikle Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü, Zirai Mücadele ve 
Zirai Karantina Kanununun 4. maddesi uyarınca tayin ve ilan edilen bitkisel ürün ithal 
kapıları listesinden çıkarılmıştır. Bu sebeple Kahramanmaraş Sanayisi ve Sanayicisi 
zor durumda bırakılmıştır. 

Soru ) Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü 6968 sayılı Zirai Mücadele ve 
Zirai Karantina Kanununun 4. maddesi uyarınca tayin ve ilan edilen bitkisel ürün ve 
ithal kapıları listesine alınacak mı ? Bu konuda bir çalışma var mı ? Kahramanmaraş 
Sanayicisinin mağduriyeti giderilecek mi ? 

Cevap ) Bitkisel ürün ithalatına açılması istenen Kahramanmaraş Gümrüğü, 
07.07.2003 tarihine kadar ertelenen yeni Zirai Karantina Yönetmeliğinin, Ek-lll 6968 
sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu uyarınca tayin ve ilan edilen bitkisel 
ürün ithal kapıları listesine, 23 Mart 2003 tarih ve 25057 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak eklenmiştir. 
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4.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün'ün, elma üreticilerinin desteklenmesine ilişkin sorusu 
ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/552) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazdı olarak cevaplandırılması hususunu delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. . 

Mevlüt AK' 
KarançnMiL 

SORULAR: 
1- Euna ağacı sayısı ve üıetini miktan açısından ülkemizin ilk sıralında yer alan 

Karaman ilimizde bir "Meyvecilik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü" kurmayı 
düşünüyor musunuz? 

2- 2002 yılında soğuk hava depolarında 400 bin ton elma bulunduğu ve bunun 
ancak 200 bin tonunun iç piyasada değerlendirilebileceği, kalan kısmının da 
telef edilmek zorunda olduğu basına yansıyan raporlarda yer almıştır? Bu 
nedenle, 2000 yılında uygulanan 80-110 ABD Dolan teşvik gibi, elma 
ihracatına 2003 yıkıda önemli miktarda bir teşvik uygulamayı düşünüyor 
musunuz? 

3- Ülkemiz elmacılığında büyük bir stok sorunu varken, tran'dan elma/ithal 
edildiği bilinmektedir. Elma ithalatım durdurmayı düşünüyor musunuz? 

4- Soğuk hava depolan sanayi tesisi sayılmadığı için, ticaremane bazında elektrik 
almaktadır. Tavuk ve yumurta üreticileri Kw/saati 90.000TL'den elektrik samı 
alırlarken soğuk hava depolan 188.000 TL'den almaktadırlar. Meyveciliğin 
önünde engel teşkil eden bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
nezdinde girişimlerde bulunmayı düşünür müsünüz? 
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T.C 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SO.L01/WG .../06/2003 
KONU : Soru Önergesi 

1 9 HAZİRAN 2D03 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 28,05,2003 gün ve KAN.KAR.MD A.01.0.GNS.0.10.00.02-1754 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Karaman Milletvekili Sayın Mevlüt 
AKGÜN'e ait 7/552-1773 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin, Bakanlığımız 
görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ 
Bakan 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Mevlüt AKGÜN 
Karaman Milletvekili 

Esas No : 7/552-1773 

Soru 1) Elma ağacı sayısı ve üretim miktarı açısından ülkamizin ilk sırasında 
yer alan Karaman ilimizde bir "Meyvecilik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü" kurmayı 
düşünüyor musunuz ? 

Cevap 1) Ülkemizde elma yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve sorunlarının çözümü 
amacıyla; Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ve Eğirdir 
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde araştırma projeleri yürütülmektedir. 
Araştırmalardan elde edilen sonuçlar, eğitim faaliyetleri İl Müdürlüğü bünyesinde 
bulunan yayım elemanlarına aktarılmakta ve üreticilere ulaştırılmaktadır. Ayrıca 
üretimin yoğun olduğu illerden gelen talepler doğrultusunda bu illerde araştırıcı-
yayımcı işbirliği ile eğitim faaliyetleri de yürütülmektedir. 

Araştırma, yoğun bir emek ve iyi bir alt yapı gerektirmektedir. Kamu 
kuruluşlarının yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Bakanlığımız 
araştırma kuruluşlarının da yeniden düzenlenmesi söz konusudur. Bu çerçevede 
araştırma enstitüsü sayısını artırmak yerine mevcutların güçlendirilmesi, illerden 
gelebilecek sorunların çözümüne yönelik araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini ve 
üreticilere aktarılmasını kolaylaştıracaktır. 
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Soru 2) 2002 yılında soğuk hava depolarında 400 bin ton elma bulunduğu ve 
bunun ancak 200 bin tonunun iç piyasada değerlendirilebileceğini, kalan kısmının da 
telef edilmek zorunda olduğu basına yansıyan raporlarda yer almıştır ? Bu nedenle, 
2000 yılında uygulanan 80-110 ABD Dolan teşvik gibi, elma ihracatına 2003 yılında 
önemli miktarda bir teşvik uygulamayı düşünüyor musunuz ? 

Cevap 2) Elma ihracatının teşvik edilmesi konusunda; Dünya Ticaret Örgütü 
(DTÛ) ile Tarım Anlaşması taahhütlerimiz çerçevesinde uygulanan 2003 yılı ihracatı 
teşvik programında elma yer almamaktadır. Bakanlığımız, yıl içinde üretim durumu, 
maliyet, pazar fiyatı ve benzeri hususları dikkate "almak suretiyle tarımsal ürünlere 
ihracat teşviki verilmesi yönünde Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde girişimlerde 
bulunmaktadır. 

Soru 3) Ülkemiz elmacılığında büyük bir stok sorunu varken, İran'dan elma 
ithal edildiği bilinmektedir. Elma ithalatını durdurmayı düşünüyor musunuz ? 

Cevap 3) Ülkemizde sürdürülebilir tarım ürünleri üretimini sağlamak, yerli 
üretimimizi değerlendirmek, üreticilerimizi haksız rekabete karşı korumak ve ithal 
gıda maddeleri karşısında rekabet edebilir düzeye getirebilmek amacıyla, Ülkemiz 
üretiminde önemli yeri olan bazı ürünlere belirli dönemlerde kontrol belgesi 
verilmemektedir. 

Elma da bu ürünler arasında yer almakta olup, Dış Ticaret ve Hazine 
Müsteşarlıklannca düzenlenen belgeler kapsamında olanlar hariç olmak üzere 
elmanın hasat dönemi olan Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarında 
kontrol belgesi düzenlenmemektedir. Yılın 1 Ocak-1 Temmuz tarihleri arasında ise, 
Ülkemizde üretimi olmayan iki çeşide firma başına maksimum 100 ton için kontrol 
belgesi onaylanmakta, ton başına en düşük 250 dolar fiyat uygulanmakta, yeni bir 
kontrol belgesi alınabilmesi için bir önceki belgenin ibrazı istenmekte böylece 
ithalatçının elinde birden fazla kontrol belgesi olması önlenmektedir. 

Ülkemizin taraf olduğu DTÖ anlaşmalanna göre sağlık önlemleri dişinde gıda 
maddeleri ithalatında kısıtlama yapılmayacağı kabul edilmiştir. Buna rağmen, 
yukarıda bahsedilen uygulamalar nedeniyle uluslar arası pazarda zaman zaman 
sıkıntılar yaşanmaktadır. 

Soru 4) Soğuk hava depolan sanayi tesisi sayılmadığı için, ticarethane 
bazında elektrik almaktadır. Tavuk ve yumurta üreticileri Kw/saati 90.000 TL.den 
elektrik satın alırlarken soğuk hava depolan 188.000 TL.den almaktadırlar. 
Meyveciliğin önünde engel teşkil eden bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
nezdinde girişimlerde bulunmayı düşünür müsünüz ? 

Cevap 4) Bilindiği üzere, tavuk ve yumurta üreticilerine uygulanan indirimli 
elektrik tarifesi 31.12.2002 tarihi itibariyle sona ermiş olup, bu konuda Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz devam etmektedir, 

Diğer taraftan; soğuk hava depoları sanayi tesisi sayılmadığı için tavuk ve 
yumurta üreticileri gibi düşük ücretli elektrik almaları mümkün görülmemektedir. Bu 
konuda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın görüşüne ihtiyaç duyulmaktadır. 
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5.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün'ün, Karaman'da bir üniversite kurulup kurul
mayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/566) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın >• terafında^yazıly^laraky/ 
cevaplandırılması hususunu delaletlerinize arz ederim. S\~-^~—"^r ^—^ 

Saygılarımla. &~—• " 

MeV^AKfeüN 
Karaman Milletvekili 

Basında çıkan haberlerde, aralarında Selçuk Üniversitesi'nin de bulunduğu 60 bin ve 
üzerinde öğrencisi bulunan üniversitelerin bölünerek yeni üniversiteler oluşturulacağı ifade 
edilmektedir. Ancak yeni kurulacak üniversiteler içinde Karaman'da kurulacak olan 
Karamanoğİu Mehmet Bey Üniversitesi zikredilmemektedir. 

SORULAR: 
1- Bildiğiniz gibi Karaman İlimiz, her yıl Dil Bayramının kutlandığı ve Türkçemizin ilk 

kez resmi dil olarak kabul edildiği bir ilimizdir. Türkçemiz açısından büyük bir öneme 
haiz olan bir ilimizin, içinde bir Türk Dili Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün de 
bulunacağı bir üniversiteye sahip olması gerekmez mi? 

2- önceki yıllarda Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin kurulması* için YÖK 
tarafından bile olumlu raporlar TBMM'ye ulaşmış iken, ^ dönemdir üniversitemiz 
kurulamamıştır. 58. Hükümetimiz, her türlü fiziki ve sosyolojik imkanı hazırlanmış 
olan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesini hayata geçirmeyi düşünmekte midir? 

3- Bölünmesi düşünülen Üniversitelerden birinin Selçuk Üniversitesi olduğu 
düşünülürse, Selçuk Üniversitesi'nin Konya'dan sonraki en büyük Kampusu olan 
Karaman'da bir üniversite kurulması gerekmez mi? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYİ : B.O8.0.ATK.O.O3.O5.00-O3/ ft^ l » '6 /2003 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Başkanlığının 28.05.2002 tarihli ve A.010.GNS.0.10.00.02-7/566-
1789/7401 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 29.05.2003 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-159-32/2377 sayılı yazısı 

Karaman Milletvekili Sayın Mevlüt AKGÜN'ün, Karaman'da içinde "Türk Dili 
Araştırma ve Geliştirme EnstitüstTnün de bulunduğu "Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi" 
adıyla bir üniversite kurulmasına ilişkin Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve kendileri adına 
tarafımdan cevaplandırılması istenen yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Türkçe'nin her yönden araştırılması, geliştirilmesi ve dünya dilleri arasındaki saygın 
yerinin daha da güçlendirilmesi Türk toplumunun ortak özlemi ve isteğidir. Bunun 
gerçekleştirilmesinde, Bakanlığımız üzerine düşen görev ve sorumluluğun bilinci İle hareket 
etmektedir. Ancak, her Türk vatandaşının eğitim imkanlarından âdil olarak yararlandırılması 
konusundaki yasa hükmünün bir gereği olarak üniversitelerimizin yuıt düzeyinde dengeli 
dağılımı teme) ilke olarak kabul edilmiştir. 

2. Karaman'da, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulması 
ile ilgili olarak Bakanlığımıza ulaşmış herhangi bir öneri bulunmamakla birlikte, üniversite 
kurulmasına yönelik önerilerin, VIIT. Beş Yıllık Kalkınma Plânında ve Acil Eylem Plânında yer 
alan "Yeni üniversite kurulmasında objektif kriterler belirlenecektir." yönündeki hüküm 
çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Objektif kriterlerin belirlenmesine ilişkin 
çalışmalar sürdürülmektedir. 

3. Yönctilebilir olmaktan çıkan üniversitelerin bölünerek yeni üniversiteler kurulması 
hususu yine Acil Eylem Plânında yer almaktadır. Bu konudaki çalışmalar da sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

(^Doc^BiCHttscyin ÇELİK J 

Millî Eğitim Bakanı / 
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6.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın, bazı yükseköğretim mezunlarının atama sorunlarına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/612) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinkr~a*z ederim.06.05.2003 

Mikail ARSLAN 
r Kirşehir Milletvekili 

Dilekçe Komisyonu Başkan Vekili 

Bakanlığınıza bağlı Öğretim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların, 
atamalarına esas olan alanlar ve mezun oldukları Yükseköğretim 
programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esasları 
düzenleyen ve 2000 . yılında yüı-ürlüğe giren karar ile yeniden 
düzenlenmekte olan İş Eğitimi programı da dikkate alınarak, 

1- Mesleki Eğitim Fakültelerinin El Sanatları Eğitimi Bölümü , 
Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği programından 
mezun olan öğrenciler , 2003 Yılı Öğretmen atamalarında İş 
Eğitimi Kapsamında değerlendirmeye alınacaklar mı? 

2- Şayet değerlendirmeye alınmayacaklar ise , bu öğrencilerin 
mağduriyetlerini giderme noktasında Bakanlığınız ne gibi 
çalışma yapmaktadır? 

3- Diğer bir branş olan Urdu Dili ve Edebiyatı bölümü 
mezunlarına Yapılacak Öğretmen atamalarında kendi 
branşlarında veya yan branşlarda yer vererek 
mağduriyetlerini gidermeyi düşünüyor musunuz ? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırına, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.O.03.05.00-03/ / ^ S " 18/6 /20Û3 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 28.05.2003 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/612-1841-7453 sayılı 
yazısı. 

Kırşehir Milletvekili Sayın Mikail ARSLAN'ın "Bazı yüksek öğretim mezunlarının atama 
sorunlarına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Bakanlığımıza bağlı öğretim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas 
olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programlan ve aylık karşılığı okutacaklan derslere 
ilişkin esaslar, Talim ve Terbiye Kurulunca yüksek öğretim kuramlarının görüşleri de almarak 
31.03.2003 gün ve 4 sayılı Kararla değişik 01.06,2000 gün ve 340 sayılı Karar ile belirlenmiştir. 

Bu Karara göre; Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği bölümü mezunları Klasik Ciltçilik 
öğretmenliğine başvurabilmekte, İş Eğitimi öğretmenliğine ise başvuramamaktaehr. 

Söz konusu bölüm mezunlarının îş Eğitimi dersi öğretmenliğine başvurularının kabul 
edilebilmesi, tş Eğitimi dersi Öğretmen ihtiyacının İş Eğitimi öğretmenliği için kaynak gösterilen yüksek 
öğretim programlarının mezunları ile karşılanamaması durumunda söz konusu olabilmektedir. 

îş Eğitimi Öğretmenliği alanındaki öğretmen ihtiyacı bu alana yönelik yüksek öğretim 
programlarını tamamlayanlar ile karşılanabilir durumdadır. Bu nedenle 2003 yılı öğretmen atamalarında 
söz konusu bölüm mezunlarının îş Eğilimi öğretmenliğine atanmaları yönünde bir planlama 
bulunmamaktadır. 

Bakanlığımızın öğretmen ihtiyacı ve kadroları sınırlı olup, bütün alanlardan mezun olan yüksek 
öğretim programı mezunlarının istihdam edilebilmesi mümkün değildir. Ayrıca ihtiyaç olan alanlara 
atanacak öğretmenlere kaynaklık eden yüksek öğretim programlannın yeterli sayıda mezunu var iken 
bu alanlara diğer yüksek öğretim programı mezunlarından öğretmen ataması yapılmasında kamu yararı 
görülmemektedir. 

3. Yüksek öğretim kurumlanmn Urdu Dili ve Edebiyatı bölümü, Bakanlığımıza bağlı eğitim 
kurumlarında okutulan derslerin öğretmenliğine kaynak olabilecek bir program olmaması nedeniyle 
öğretmenliğe atanacaklara ilişkin yukarıda belirtilen Kararda yer verilmemiştir. Dolayısıyla bu bölüm 
mezunlarının öğretmenliğe atanmaları mümkün görülememektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. v ^ / O ^ 

(sDoç :r>r1iüseyin ÇELİK / 

Millî Eğitim Bakanı \ 
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7.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın, SARS hastalığına karşı alınan tedbirlere ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/617) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz 

AKDAĞ tarafından 

ıll ARSLAN 
ırşehir Milletvekili 

Dilekçe Komisyonu Başkan Vekili 

Hong Kong'da ortaya çıkıp hastalığı ilk teşhis eden doktorun bile ölümüne 
yol açan, tüm Dünya genelinde yaklaşık beş bin (5000) kişiye bulaşarak 
üçyüzotuz (330) kişinintüm müdahalelere rağmen < kurtarüamadığı " Akut 
Solunum Yetmezliği" veya "Atipik Zatürre " olarak da bilinen "SARS" 
hastalığı , can almaya ve günlük yaşamı olumsuz etkilemeye .devam 
etmektedir. 
Hastalığın yayılmasını ve zararlarım önlemek amacıyla tüm dünya 
ülkelerinin alarma geçtiği şu günlerde, 

1- Ülkemizde bu hastalıkla ilgili bir vakaya rastlanmış mıdır? 

2- Şayet rastlanmamış ise bahse konu hastalığın bulaşmaması ve 
yayılmaması hususunda, her gün yüzlerce kişinin giriş yaptığı 
sınır kapılarımızda ve Hava alanlarımızda hangi tedbirler 
alınmıştır? 

3- Ülkemizde görüldüğü takdirde (ki temennimiz görülmemesidir) 
yayılmasını ve zararlarını azaltmaya yönelik tedbirler ve 
sağlık ekipleri yeterli midir? 

4- Alınan tedbirler 
bilgilendirilmiştir? 

hususunda kamuoyu hangi düzeyde 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
Temel Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü 

SAYI:B100TSH0110001 
KONU: Kırşehir Milletvekili 11 08 03 8 6 0 0 

Sayın Mikail ARSLAN'ın l 

SARS Hakkında Yazılı 
Soru önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLIS! BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLtĞt 

KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 

Kırşehir Milletvekili Sayın Mikail ARSLAN'ın. SARS hastalığına karşı alınan 
önlemlere ilişkin ya/ı 11 cevaplanmasını islediği soru öncryosinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilginize arz ederim. 

Pilot. Dr. Recep AKDAĞ 
. Sağlık Bakanı 

Kırşehir Milletvekili Sayın Mikail ARSLAN'ın, SARS Hastalığına Karşı Alınan 
Önlemlere ilişkin yazılı cevaplamasını istediği soru önergesinin cevabıdır: 

1. 4 Haziran 2003 tarihi itibarı ile ülkemizde SARS vakasına rastlanılmamıştır. 

2. Sınır kapılarımızda ve havaalanlarımızda Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekipleri görev yapmaktadır. Buna ilave olarak İl Sağlık 
Müdürlükleri tarafından sınır kapılarına ve havaalanlarına sağlık personeli 
görevlendirilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı ile temasa geçilerek; Bakanlığımızca 
hazırlanan "T.C. Sağlık Deklarasyon Kartı" ülkemize giriş yapan herkese 
doldurulmaktadır. Riskli bölgeden gelen kişilerin sağlık personeli tarafından 
ateşleri ölçüldükten sonra ülkemize girmelerine izin verilmektedir. Sağlık 
Deklarasyon Kartlarının incelenmesinden sonra SARS şüpheli kişilerin formları 
ayrılarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilmektedir. Şüpheli kişiler hastalığın 
inkübasyon periyodu olan 10 gün süresince SARS bulguları yönünden İl Sağlık 
Müdürlükleri tarafından takip edilmektedir. SARS belirtisi başlayanlar l! Sağlık 
Müdürlüğü tarafından kaldıkları yerden alınarak hastaneye götürüleceklerdir. 
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3. SARS'a yönelik alınan tedbirler: 
• SARS konusundaki dünyadaki gelişmeleri gözden geçirmek ve yeni gelişmeler 

doğrultusunda kararlar almak amacıyla konunun uzmanlarından '"Enfeksiyon Hastalıkları 
Danışma Kurulu" oluşturulmuş ve kurulun periyodik olarak toplanması sağlanmıştır. 

• SARS ile ilgili bilinmesi gerekenler; 

- Bikeni. semptomları, bulaş yolları, müdahalesi, tedavisi, seyahatle ilişkisi. 
- Şüpheli vaka, olası vaka tanımlan, 
- Riskli bölgelerden yelen kişilere müdahale yönlenilen. 
- Şüpheli bir vaka ile karşılaşıldığında müdahale ve Bakanlığımıza bildirim şekü, 
- Numune alımı, 
- Şüpheli hastanın iransportıı, 
- Hudut kapılarında ve havaalanlarında alınması gereken önlemler 

konularında İl Valilikleri, Sağlık Müdürlükleri ve tüm sağlık personeli bilgilendirilmiştir. 

• Turizm mevsiminin başlaması nedeniyle turizm işletmelerinde görev yapan hekimler konu 
hakkında bilgilendirilmiş, aktif sürveyans yapmaları (kişilerin hastalandıktan sonra 
hekime başvurmalarını beklemeden, SARS bulguları yönünden günlük olarak izlenmeleri) 
istenilmiştir. 

• Hastanelerimiz şüpheli bir vaka görülme olasılığına karşı hazırlanmıştır. 
• Şüpheli hasta naklinde kullanılacak"'112 ambulanslarımız belirlenmiş ve ekiplerin 

eğilimleri tamamlanmıştır. 
• Sağlık kurumlarında ve havaalanlarında çalışan sağlık personelini korumak amacıyla 

kullanılması gereken malzeme (maske, tulum, gözlük vs.) büyük ölçüde temin edilmiştir. 
• Şüpheli SARS vakalarından alınan numunelerin incelenmesi konusunda ulusal laboratuvar 

olan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve buraya bağlı izmir ve İstanbul 
Bölge Hıfzısıhha laboratuarları yetkilendirilmiştir. Laboratuarlar bu konudaki 
hazırlıklarını tamamlamaktadır. 

• SARS konusunda sağlık personeline yönelik afiş hazırlanarak tüm illere gönderilmiş ve 
hastane poliklinikleri ile sağlık ocaklarına asılması talimatı verilmiştir. 

• SARS'a ilişkin Dünya Sağlık Örgütünden alınan vaka ve ölüm sayılan Sağlık Bakanlığı 
web sitesinde (www.saglik.gov.tr) sürekli güncellenerek yayınlanmaktadır. 

• Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör konu hakkındaki gelişmeler 
doğrultusunda sürekli bilgilendirilmektedir. 

4. Yayınlanan basın bültenleri ile kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. 
Ayrıca Enfeksiyon Hastalıkları Danışma Kurulu üyeleri ve Bakanlığımız üst düzey 
bürokratları televizyon programlarına katılarak halkı bilgilendirmektedir. 
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8.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın, Ege Bölgesindeki orman yangınlarına ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/645) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularıma Orman Bakanımız Sayın Osman PEPE 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Muharrem TOPRAK 
İzmir Milletvekili 

Orman ülke yaşamımızda olmazsa olmaz varlıkların başında gelir. Yaz 
mevsimi yaklaştığı şu günlerde orman yangınları tehlikesi kaçınılmazdır.Bu 
nedenle; 

1-Ege bölgemiz orman bakımından geniş alanlara sahip yerlerdendir. 2001-
2002 yıllarında yanan orman alanlarımız kaç hektardır? Bu yanan orman alanlarına 
yeni dikimler yapılmış mıdır? 

2-Bu yaz mevsiminde yangınların engellenmesi için ne gibi önlemler 
aldınız? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLİĞİ 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu BaşkanJrğı 
Koordinasyon- ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.0.APK.0.03-01/090.01.01- 5 ^ - \6 ? '/ / 3 / £ #003 

KONU : Sn. Dr. Muharrem TOPRAK'm 
Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MKCLİSt BAŞKANLIĞI 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : TBMM'nin 02/06/2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/645-1950/7688 sayılı 
yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Antalya Milletvekili Sayın Dr. Muharrem TOPRAK'm "Ege 
Bölgesindeki Orman Yangınlarına İlişkin" 7/645 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabı yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

I JTA^^P^ 
v " l5sn J.sman PEPE 

Bakan 
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İZMİR-MİLLETVEKİLİ SAYIN Dr. MUHARREM TOPRAKMN 
«EGE BÖLGESİNDEKİ ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN" 7/645 ESAS SAYILI 

YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Ülkemizin orman yangınları bakımından en riskli bölgelerinin başında Ege 
Bölgemiz gelmektedir. Nitekim 2001 ve 2002 yıllarında en çok orman yangını yine bu 
bölgemizde görülmüştür. 

Ege Bölgemizde bulunan İzmir, Denizli, Muğla ve Kütahya Orman Bölge 
Müdürlüklerinde 2001 yılında çıkan 684 adet yangında 1722 hektar, 2002 yılında çıkan 
428 adet yangında 2721 hektar orman alanı zarar görmüştür. 

Yangınlardan zarar gören ormanlar, yangınların söndürülmesini müteakip uzman 
heyetlerce yapılan incelemeden sonra, yeniden ağaçlandırarak orman haline 
dönüştürülmektedir. 2001 yılında yanan sahaların ağaçlandırma çalışmaları 
tamamlanmıştır. 2002 yılında yanan orman sahalarının ağaçlandırma çalışmalarr ise 
devam etmektedir. 

2- Orman yangınlarının önlenmesi için her yıl 'Yangın Eylem Planları" 
hazırlanmaktadır. Bu çerçevede 2003 Yılı Yangın Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya 
konulmuştur. 

2003 Yılı Yangın Eylem Planı çerçevesinde önleme ve söndürme tedbirleri iki 
bölüm halinde yürütülmektedir. 

a) Yangın öncesi eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında; İşçi ve teknik 
elemanlar eğitilmekte, halkın bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler yapılmakta ve genel 
kapsamlı bilinçlendirme çalışmaları sürdürülmektedir. 

b) Yangın zararlarını azaltıcı faaliyetler ve yangınla savaş organizasyonu 
kapsamında; 140219 km. orman yolu, 17373 km. yangın emniyet yolu, 8839 km. yangın 
emniyet şeridi tesis edilmiş ve bakımları tamamlanmıştır, 

809 adet gözetleme kulesi inşa edilmiş olup, araç, gereç, personel ve alt yapı 
hizmetleri tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir. 

717 Adet haber merkezi her türlü haberleşme donanımı ve yeterli personelle 
donatılmıştır. 

752 adet İlk Müdahale Ekibi oluşturulmuş olup, bu ekiplerde; 7793 işçi, 1621 
-yönetici ve-idareci, 3500 teknik eleman ve ara personel görev yapmaktadır. Bu ekipler 
645 arozöz, 143 su tankı, 137 dozer, 38 loder, 128 greyder, 99 treyler, 417 motosikletle 
donatılmıştır. 

idaremizin elinden bulunan 6 adet helikoptere ilave olarak yangın mevsiminde 
kullanılmak üzere 10 adet genel maksat helikopteri, 15 adet THK uçağı kiralanmıştır. 
Ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan protokoller çerçevesince 3 adet C-130 
uçağı temin edilmiştir. 

Bu teknik donanım ve ekiplerin dışında, yasal mevzuat çerçevesinde her ilde 
işbirliği tedbirleri alınarak, orman yangınları ile mycadele^Jçin gerekli protokoller 
düzenlenmiş ve uygulamaya konmuştur. 
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9.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, balıkçıların bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/657) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GüçlÛ' tar&fından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

f/r 
Prof. Dr. Oğuz OYAN 
İzmir Milletvekili 
CHP Grup Raşkanvekili 

1. Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi almış bulunan kültür balığı yetiştiricilerine 
teşvik primi ödenmesine ilişkin düzenleme yapılmasına karşın, su ürünleri 
üretiminin yüzde 90'ını gerçekleştiren balıkçıların bu düzenlemenin dışında 
tutulmasının gerekçeleri nelerdir? 

2. Çiftçilerimizin mazot fiyatlarının, artışı altında üretim yapamaz duruma 
düştüğünü kabul ederek bunlara mazot desteği verilmesine ilişkiu karar almanıza 
karşın, en önemli girdi maliyeti mazot olan balıkçılarımızın bu düzenlemenin 
dışında tutulmasının gerekçeleri nelerdir? 

3. Bu haksızlıkları gidermek üzere benzer teşviklerden balıkçılarımızın da 
yararlanmasını sağlayacak bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI :KDD.SÖ.1-01/ .../06/2003 
KONU:Yazılı Soru Önergesi 

\ 9 HAZİRAN 2MÖ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:02.06.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/657-1978/7745 Sayılı 
Yazınız. 

ilgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen İzmir Milletvekili Sayın Prof. Dr. Oğuz 
OYAN'a ait 7/657-1978 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız 
görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof; Dr. Sami GÜÇLÜ 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi '.Prof. Dr. Oğuz OYAN 
İzmir Milletvekili 

Esas No :7/657-1978 

Sorul-Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi almış bulunan kültür balığı 
yetiştiricilerine teşvik primi ödenmesine ilişkin düzenleme yapılmasına karşın, su 
ürünleri üretiminin yüzde 90'nını gerçekleştiren balıkçıların bu düzenlemenin dışında 
tutulmasının gerekçeleri nelerdir? 

Cevap 1-Bakanlığımızca yapılan çalışmalara göre ülkemizde su ürünleri 
yetiştiricilik potansiyeli 500000 ton olarak tahmin edilmektedir. Halen 67,244 ton 
olarak su ürünleri yetiştiriciliği üretiminin, mevcut potansiyelimizin iyi değerlendirilmesi 
durumunda kısa ve orta vadede 100000-150000 tona ulaşması mümkün 
görülmektedir. 

Su ürünleri yetiştiriciliği faaliyeti avcılık faaliyetinden farklı bir yapıya sahiptir. 
Avcılık doğada mevcut olan balığın yakalanması, yetiştiricilik ise yumurtadan 
başlayıp pazara gelinceye kadar olan üretim sürecini kapsamaktadır. Yetiştiricilikte 
başta yem olmak üzere yumurta, yavru balık, işçilik, aşı ve ilaç gibi bir çok girdiye 
ihtiyaç duyulmaktadır. Girdi maliyetlerinin yüksek oluşu nedeniyle üretimin yurt dışına 
ihraç edilme şansı bulunmamaktadır. 
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Ülkemizde üretilen çipura ve levrek balıklarının yüzde 80'i dış pazarlara ihraç 
edilmekte olup, iç piyasada az tüketilmektedir. Dış pazardaki en büyük rakibimiz olan 
Yunanistan Avrupa Birliğinden aldığı mali destekle Pazar oluşturmada bir avantaj 
elde etmekte ve bizim üreticilerimizin rekabet şansı azalmaktadır. Azalan Pazar 
fiyatları nedeniyle bir çok üretici çiftliklerini kapatmak veya büyük şirketlere devretmek 
zorunda kalmıştır. Alabalık yetiştiricisi son yıllarda zor şartlar altında üretim 
gerçekleştirmekte ve Avrupa pazarlarında rekabet şansı bulamamaktadır. Bu nedenle 
yetiştiricilerimizin desteklenmesi gerekmektedir. 

Su ürünleri yetiştiriciliği sektörüne, destekleme primi vb. destekler sağlandığı 
takdirde sektör teşvik edilmiş olacak ve yatırım cazibesi kazanacaktır. Bu da kısa 
vadede yetiştiricilik üretiminde atıl olan kapasitenin ve mevcut potansiyelin kullanımı 
sonucu yüzde 25'lik bir üretim artışı sağlayacaktır. Üretim maliyetlerinin düşmesi ile 
de ihracatta rekabet şansı artacak ve ihracat teşvik edilmiş olacaktır. 

Soru 2-Çiftçilerimizin mazot fiyatlarının artışı altında üretim yapamaz duruma 
düştüğünü kabul ederek bunlara mazot desteği verilmesine ilişkin karar almanıza 
karşın, en önemli girdi maliyeti mazot olan balıkçılarımızın bu düzenlemenin dışında 
tutulmasının gerekçeleri nelerdir? 

Soru 3- Bu haksızlıkları gidermek üzere benzer teşviklerden balıkçılarımızın 
da yararlanmasını sağlayacak bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 2-3- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 2003/5513 sayılı Karar kapsamında "Su Ürünleri Yetiştiricilik 
Belgesi" almış bulunan alabalık, çipura ve levrek balıklan yetiştiricisi gerçek ve tüzel 
kişilere su ürünleri yetiştiriciliği destekleme ödemesi yapılır hükmü yer almaktadır. 

Bu amaçla; Bakanlığımızca ilk defa su ürünleri yetiştiricileri destekleme 
kapsamına alınmıştır. Söz konusu Karara istinaden çıkarılan Uygulama Tebliği 
uyarınca 2003 yılında aşağıdaki desteklemeler yapılacaktır: 

-Su ürünleri desteklemeleri taze, soğutulmuş, dondurulmuş olarak tüketilmek 
veya işlenmek amacıyla satışa sunulan, çipura, levrek ve alabalık türleri için 
uygulanacak olup; yetiştiricilerin kendi entegre tesislerinde işlenmek üzere hasat 
edecekleri kendi üretimleri olan ürünlerde destekleme kapsamındadır. 

-2003 yılı için su ürünleri desteklemeleri çipura ve levrek'te 153.000 TL/Kg; 
alabalık'ta ise, 90.000 TL/Kg olarak ödenecektir. 

- 4 9 7 -



T.B.M.M. B : 96 19 . 6 . 2003 O : 5 

10.- Denizli Milletvekili Mehmet Neşşar'ın, Denizli'de 19 Mayıs gösterilerinde yer alan bir 
okula ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Hüseyin Çelik'in cevabı (7/668) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLlSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını istiyorum. 

Saygılarımla, 

/ U U4^~ 
Prof. Dr. Mehmet Neşşar 
CHP Denizli Milletvekili 

21.05.2003 

19 Mayıs 2003 tarihinde Denizli'de düzenlenen 19 Mayıs geçit töreni ve gösterilerinde 
"Gürcistan Halk Dansları Topluluğu" olarak anılan gurup Gürcistan Cumhuriyeti 
tarafından mı gönderilmiştir, yoksa özel bir kuruluşa mı aittir? 
Adı geçen özel kuruluş Fetullah Gülen Cemaatine ait Özel Süleyman Demirel Koleji 
midir? 
Milli Eğitim Bakanlığı Fetullah Gülen cemaatini resmen tanıyor mudur? 
Eğer Milli Eğitim Bakanlığı Fetullah Gülen okullarını tanıyorsa, törende neden başka 
isim kullanılmıştır? 
Eğer Bakanlık bu okulları tanımıyorsa neden 19 Mayıs etkinliklerinde bu gösteriye 
izin vermiştir? 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.O.APK.0.O3.O5.O0-O3//?£t3 İW6/2003 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 02.06.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/668-1964 sayıh 
yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mehmet NEŞŞAR'ın "Denizli'de 19 Mayıs 
gösterilerinde yer alan bir okula ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5. Devletimizin 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMÎREL'in ismini 
taşıyan Gürcistan Eğitim Bakanlığı PRİVATE DEMİREL COLLEGE Müdürlüğü, 01.05.2003 
tarih ve 629 sayılı yazılarıyla Denizli Valiliği'ne, İl'de kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine katılma taleplerini iletmişlerdir. 

Valilikçe de adı geçen Okulun 3 öğretmen, 1 tercüman ve 14 kişilik öğrenci grubundan 
oluşan halk oyunlan ekibinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, kutlama 
törenine katılıp gösteri yapması, 14.05.2003 tarih ve 12264 saydı olur ile uygun bulunmuş ve 
programa alınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
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11.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya Tarım İl Müdürlüğündeki tayinlere ilişkin sorusu 
ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/672) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn.Sami Güçlü 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konsa Milletvekili UHJr" Konya 

LS 

-58 ve 59. Hükümetin genel politika anlamında uygulamakta olduğu 
"kadrolaşma" çalışmalarını, Konya Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde de had safhaya 
ulaştırdığı, kamuoyuna yansıyan ve tarafımıza ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu 
bilgilere göre; partizanca ve keyfi uygulamalarla Konya Tarım İl Müdürü tarafından, 
özellikle "Türk Tarım Orman -Sen" üyesi olan işçilere yönelik baskı ve yıldırma 
hareketi başlamıştır. "Toç Bir-sen" isimli sendikanın yönlendirmesinde çalışmalar 
yapılarak, hukuka aykın işlemler tesis edilmiştir. Bu baskılar sonucunda, Türk Tanm 
Orman Sendikası Konya Şubesi üyesi olan 300 kadar üye :"stifa etmek zorunda 
kalmıştır. 

Buna göre; 

AKP İktidarının göreve geldiği 3 Kasım 2002 tarihinden bu yana Konya 
İl Tarım Müdürlüğü bünyesinde tayini yapılanların sayısı nedir? 

-Tayini yapılan bu kişilerin ne kadarı Türk Tanm Orman Sendikası 
üyesidir? 

—Türk Tarım Orman Sendikasından istifa eden kişilerden, 
ödüllendirilircesine "ilçe müdürü" olarak görevlendirilen olmuşmudur? 
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~Bu tayin işlemleri yapılırken hangi ölçüler esas alınmaktadır? İl 
Müdürlüğü bünyesinde ve sürekli olarak il merkezinde 15-20 yıldan bu yana görev 
yapan kişiler dururken, Türk Tarım Orman-Sen Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi 
olan Ali Dündar başta olmak üzere 6 üyesinin hangi gerekçelerle tayini yapılmıştır? 
Bu tayin işlemleri yapılırken "ilçede çalısıhp-çahşümadığı, İl Müdürlüğündeki 
performans, görevdeki kıdem ve mesleki birikim" gibi teknik vs objektif ölçülere 
neden uyulmamıştır? 

-Sendika mevzuatı kapsamında, 31.5.2002 tarihi itibariyle en çok üyeye 
sahip olan sendika yöneticisi ve baştemsilcisi durumundaki Ali Dündar'ın bu tayini 
hangi gerekçeyle yapılmıştır? 

-Türk Tarım Orman-Sen'den istifa edenlerin sayısı nedir? İstifa edenler 
Toç Bir-Sen'e üye olmuşlarmıdır? 

-Yukarıdaki oluşum ve seyirden, AKP İl Yönetimi ve Tarım İl 
Müdürlüğünün birlikte ve organize bir şekilde; haksız, keyfi ve partizanca 
uygulamalar yaptıkları, bu uygulamalar sonucunda çalışma barışmm ve iş veriminin 
sağlanmasının mümkün olamayacağı, bu baskıya boyun eğmeyenlerin tedirgin 
oldukları ve Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde kıyım boyutlarına varan uygulamalar 
yapıldığı yolundaki iddiaların gerçeklik derecesi nedir? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLİĞİ 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI :KDD.SÖ.2.01/1^^ .706/2003 
KONU: Yazılı Soru Önergesi ) û ^ i n ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 02.06.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02- 7/672-2004/7821 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde gönderilen, Konya Milletvekili Atilla KARTa ait 7/672-2004 
esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

\jy— 
Prof.Dr. Sami GÜÇLÜ 

Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge sahibi : Atilla KART 
Konya Milletvekili 

Önerge nosu : 7/672-2004 

58 ve 59. Hükümetin genel politika anlamında uygulamakta olduğu 
"kadrolaşma" çalışmalarını, Konya Tarım il Müdürlüğü bünyesinde de had safhaya 
ulaştırdığı, kamuoyuna yansıyan ve tarafımıza ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu 
bilgilere göre; partizanca ve keyfi uygulamalarla Konya Tarım İl Müdürü tarafından, 
özellikle 'Türk Tarım Orman- Sen" üyesi olan işçilere yönelik baskı ve yıldırma 
hareketi başlamıştır. "Toç Bir- Sen" isimli sendikanın yönlendirmesinde çalışmalar 
yapılarak, hukuka aykırı işlemler tesis edilmiştir. Bu baskılar sonucunda, Türk Tarım 
Orman Sendikası Konya Şubesi üyesi oian 300 kadar üye istifa etmek zorunda 
kalmıştır. 

Buna göre; 
SORU -1) AKP iktidarının göreve geldiği 03 Kasım 2002 tarihinden bu yana Konya 
fi Tarım Müdürlüğü bünyesinde tayini yapılanların sayısı nedir? 

CEVAP -1) Konya il Müdürlüğünce yapılan tayin sayısı 28'dir. 

SORU-2) Tayini yapılan bu kişilerin ne kadarı Türk Tarım Orman sendikası 
üyesidir? 
CEVAP -2) Tayini yapılan personelin 23'ti Türk Tarım Orman-Sen üyesidir. 

SORU - 3) Türk Tarım Orman Sendikasından istifa eden kişilerden, 
ödüilendirilircesine İlçe Müdürü" olarak görevlendirilen olmuşmudur? 

CEVAP -3) İstifa etmesi nedeniyle ödüllendirme olmamıştır. İlçe Müdürlüğümüzde 
görev yapan personelin ayrılması sonucu, boşalan İlçe Müdürlüğü görevine ihtiyaca 
binaen bir personel görevlendirilmiştir. 

SORU -4) Bu tayin işlemleri yapılırken hangi ölçüler esas olmmaktadır? İl 
Müdürlüğü bünyesinde ve sürekli olarak il merkezinde 15-20 yıldan bu yana görev 
yapan kişiler durunken, Türk Tarım Orman- Sen Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi olan 
Ali Dündar başta olmak üzere 6 üyesinin hangi gerekçelerle tayini yapılmıştır? Bu 
tayin işlemleri yaptlınken "ilçede çalışıp-çalışılmadığı, İl Müdürlüğündeki performansı, 
görevdeki kıdem ve mesleki birikim" gibi teknik ve objektif ölçülere neden 
uyulmamıştır? 

CEVAP-4) Bu atamalar yapılırken hizmetin, çiftçilerimize aksamadan götürülmesi 
prensibi esas alınmıştır. İlçelerde, yeterli sayıda yetişmiş ve tecrübeli eleman 
bulunmaması nedeniyle çiftçilere yeterli hizmet götürülernemiştir. İlçe 
Kaymakamlıklannın bildirmiş oldukları ihtiyaç ve ihtiyaç fazlası personel durumu 
raporları doğrultusunda, İl menfezinden ve personel fazlası olan ilçelerden (Beyşehir, 
Akşehir vb.) ihtiyaç olan ilçe müdürlüklerine atamalar yapılmıştır. 
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SORU- 5) Sendika mevzuatı kapsamında, 31.5.2002 tarihi itibariyle en çok üyeye 
sahip olan sendika yöneticisi ve baştemsilcisi durumundaki Ali Dündar'ın bu tayini 
hangi gerekçeyle yapılmıştır? 

CEVAP -5; Ali DÜNDAR Konya İl Müdürlüğümüz emrinde teknisyen olarak görev 
yapmakta iken, öğrenimini tamamlamış ve mühendis olmuştur. Lisans öğrenimini 
tamamlayan mühendis, veteriner gibi personelimizin merkezde yığılmalarını önlemek 
amacıyla ilçe müdürlüklerinin ihtiyacı doğrultusunda atamaları yapılmıştır. Ali 
DÛNDAR'da Çeltik ilçesinin ihtiyacı nedeniyle genel mevzuatlara uygun olarak 
mühendis kadrosuyla atanmıştır. Yapılan atamalarda herhangi bir sendika ayırımı 
gözetilmemektedir. 

SORU-6) Türk Tarım Orman- Sen'den istifa edenlerin sayısı nedir? İstifa edenler 
Toç Bir- sen'e üye olmuşlarmıdır? 

CEVAP- 6) Konya il Müdürlüğümüzde halen 336 personel görev yapmaktadır. 
Bunlardan sadece 108 adedi Türk Tarım Orman- Sen üyeliğinden ayrılarak Toç Bir-
Sen'e üye olmuştur. İstifa edipte hiçbir sendikaya üyelik yaptırmayanlar da mevcut 
olduğu gibi diğer sendikalara üye olanlarda bulunmaktadır. 

SORU-7)Yukandaki oluşum ve seyirden, AKP İl Yönetimi ve Tarım li Müdürlüğünün 
birlikte ve organize bir şekilde; haksız, keyfi ve partizanca uygulamalar yaptıkları, bu 
uygulamalar sonucunda çalışma barışının ve iş veriminin sağlanmasının mümkün 
olamayacağı, bu baskıya boyun eğmeyenlerin tedirgin oldukları ve Tarım İl 
Müdürlüğü bünyesinde kıyım boyutlarına varan uygulamalar yapıldığı yolundaki 
iddiaların gerçeklik derecesi nedir? 

CEVAP-7) İl Müdürlüğü merkezinde görev yapan sağlık ve teknik personelin tamamı 
konusunda uzman ve çoğunluğu 20 yıldan fazla hizmeti olan personelden 
oluşmaktadır. Bakanlığımız tayin ve nakil yönetmeliğine göre Konya ili 2 nci bölgede 
yer almakta ve genelde hizmet yılı fazla veya özür gruplanna giren personeller 
atanmaktadır. Çiftçi eğitimi, tarımdaki gelişmelerin yayımı, bitki hastalıkları ve 
zararlılarla mücadele hizmetlerinin mahallinde yürütülmesi, bu maksatla yetiştiricilerin 
bilgilendirilmesi, tarımda destekleme uygulamaları gibi hizmetler eleman 
yetersizliğinden dolayı önemli ölçüde aksamıştır. Hizmetlerin ivedi olarak ifa 
edilebilmesi için veteriner hekim, ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni ve veteriner 
sağlık teknisyeni atamalarının yapılması ihtiyaç nedeniyle olmuştur. 

Tüm çalışmalarımız hizmetin gereği olarak kanun, tüzük, yönetmelik 
hükümlerine göre tarafsız bir şekilde yürütülmektedir. 
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12.- Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'nin Enez İlçesindeki sınır kapısının tekrar 
açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un 
cevabı (7/674) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Necdet BUDAK 
Edirne Milletvekili 

Edirne; ülkemizin batıya açılan önemli bir sınır ilidir. îlimizin Enez-
ilçesinde açılan gümrük idare memurluğu 01.06.1984 tarihinde kapatılmıştır. 
Ancak aradan geçen yaklaşık 20 yıl içinde Enez ilçemiz çok gelişmiş ve bir 
turizm merkezi olma yolunda ilerlemiştir. Bölge turizminin gelişmesi için 
gerekli olan bu sınır kapısmm bir an önce açılması doğa ve tarih zengini olan 
Enez ilçemiz, Edirne ilimiz ve ülkemizin gelişmesi bakımından çok önemlidir. 

Bu sebeple; Enez ilçemiz smır kapısını tekrar açmayı düşünüyor 
musunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.07.209-218 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

16.06.03* 1 5 2 8 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlığa muhatap 02.06.2003 tarih ve 7/674-2006/7823 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazı eki Edirne Milletvekili Sayın Necdet BUDAK'ın Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği 455 sayılı ya2ilı soru önergesinde; Edirne'nin Enez ilçesinde 
açılan gümrük idare memurluğunun 01.06.1984 tarihinde kapatıldığı, ancak aradan geçen 
yaklaşık 20 yıl içinde Enez ilçesinin çok gelişmiş bir turizm merkezi olma yolunda ilerlediği, 
bölge turizminin gelişmesi için gerekli olan bu sınır kapısının bir an önce açılması doğa ve 
tarih zengini olan Enez ilçesinin, Edime ili ve ülkemizin gelişmesi bakımından çok önemli 
olduğu, bu sebeple, söz konusu ilçe sınır kapısının tekrar açılmasının düşünülüp, 
düşünülmediği hususunda bilgi istenilmektedir. 

Edirne Gümrükleri Başmüdürlüğü bağlantısı olarak kurulan Enez Gümrük İdare 
Memurluğu hiçbir işlem ve faaliyetinin olmaması nedeniyle 01.06.1984 tarihinde 
kapatılmıştır. 

3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 gün ve 174 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 
Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı 
Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında 202 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 17 inci maddesinin (d) bendinde; "Sürekli görev ve 
hizmet yapacak taşra teşkilatı ihtiyaçlara ve hizmetin özelliklerine göre bölge, il ve ilçe 
kuruluşları olarak, ilgili merkez teşkilatının teklifi üzerine Devlet Planlama Teşkilatı ile 
Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alınaıak Bakanlar Kıınılu Karan ile kurulur, kaldırılır 
veya değiştirilir." 

Ayrıca, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 1. maddesi '"l ürk vatandaşları ve yabancılar 
İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunan yolcu giriş-çıkış 
kapılarından Türkiye'ye girip çıkabilirler. 

Gümrük kapılarının açılışında İçişleri Bakanlığının görüşü alınır.'1 

Hükmünü amirdir. 
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Bu hükümler gereğince, bir gümrük idaresi Bakanlar Kurulu Karan ile 
kurulabilmektedir. 

Diğer taraftan, Gümrük Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatlarını çağdaş bir yapıya 
kavuşturmak amacıyla geliştirilen Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi (GÎMOP) 
bünyesinde yürütülen gümrük idarelerinin yeniden yapılanması çalışmaları çerçevesinde, 

Türkiye genelinde otomasyona geçildiğinde, otomasyon kapsamı dışında kalan ve 
dolayısıyla risk analizi uygulanmayan gümrük idarelerine suistimal amaçh kayma olacağı ve 
bu nedenle projeden beklenen faydanın sağlanamayacağı gerçeği karşısında, otomasyona 
dahil olmayan gümrük idarelerinin kapatılması bir zorunluluk haline gelmiş ve söz konusu 
proje çerçevesinde daha iyi hizmet verebilmek, daha etkin kontrol sağlayabilmek ve daha hızlı 
ve sağlıklı istatistik üretebilmek amacıyla gelişmiş ülke uygulamalarına paralel olarak gümrük 
idaresi sayısının azaltılmasına yönelik ilk çalışma tamamlanarak, mevcut gümrük idarelerinin 
yaklaşık 1/3 ü. 17.09.1999 larihli, 23819 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10.09.1999 
tarihli, 13314 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 18.09.1999 tarihli, 23820 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile kapatılmıştır. 

Böylece, hazineye yüklenen gereksiz külfetin giderilmesi ve faaliyetteki gümrük 
idarelerinin daha efekıif çalışabilmesi amaçlanmıştır. Anılan Proje ile bağdaşmadığı için de 
yeni gümrük idarelerinin açılmasına izin verilmemektedir. 

Bu itibarla, Enez ilçesinde bir gümrük idaresi kurulması bu aşamada mümkün 
bulunmamaktadır. 
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13.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, AKP Genel Başkanı hakkında verilen beraat ka
rarının Hazine avukatlarınca temyiz edilip edilmediğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet 
Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/685) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Abdullah Gül tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederjm. 

Orhan Sûr 
Balıkesir Milletvekili 

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Ankara 7 
inci Asliye Ceza Mahkemesinde haksız servet edinejiği iddiacıyla yargılandığı 
davada beraat kararı verilmiştir. 

1-Davaya müdahil algn Hazine, verilen beraat kararını yasal süresi içinde temyiz 
etmiş midir? 

2-Karan temyiz etmedi ise neden etmemiştir, bu uygulamanın geçmişte 
benzerleri olmuş mudur, olmadı ise bu davayı temyiz ediSne^nesinin gerekçesi 
nedir? 
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T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI ^ . # 2 0 0 3 

Bakan: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 5/2/2003 tarihli ve A. 
Ol.O.GNS.0.10.00.02-6/161-669/3009 sayılı yazınız. 

b) Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 7/2/2003 
tarihli ve B.02.0 KKG.0.12/106-6 5-5/651 sayılı yazısı. 

c) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 2/6/2003 tarihli ve A. 
01.0.GNS.0.10.00.02-669 sayılı yazınız. 

d) Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 5/6/2003 
tarihli ve B.02.0 KKG.0.12/106-65-5/2475 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen, Başbakanlığın ilgi (b) 
yazısı ile Bakanlığımıza intikal ettirilen Balıkesir Milletvekili Orhan Sür 
tarafından Sayın Başbakana yöneltilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılması 
tensip olunan, 6/161-669 Esas No.lu soru önergesinin Türkiye Bttyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 98. maddesi uyarınca üç birleşim içinde 
cevaplandırılmadığından yazılı soruya çevrildiğine ilişkin ilgi (c) yazınız, 
Başbakanlığın ilgi (d) yazısıyla Bakanlığımıza bildirilmiş olmakla, 7/685 Esas 
No.lu yazılı soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ÇİÇEK 
Bakan 
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T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI .../..72003 

Bakan 

Sayın 
Orhan SÜR 
Balıkesir Milletvekili 
T.B.M.M. 

Sayın Başbakana yöneltilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip 
olunan 6/131 Esas numaralı sözlü soru önergesinin cevaplandırılmasını 
istediğiniz ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 98. maddesi 
uyarınca üç birleşim içinde cevaplandnılmadığmdan yazılı soruya çevrilen 
7/685 Esas numaralı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur: 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 5/6/2002 tarihli ve 2002/22385 
Hazırlık sayılı iddianamesiyle 3628 sayılı Kanuna aykırılık iddiasıyla Ankara 7. 
Asliye Ceza Mahkemesinde açılan kamu davası sonucunda Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan hakkında 21/1/2003 tarihli ve 2002/793 Esas ve 2003/28 Karar sayılı 
beraat kararı verildiği, 

Söz konusu dava, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 
düzenlenen 7/12/2001 tarihli ve 34-7/7051-36 sayılı inceleme raporu ile konuya 
ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sırasında 
alman 5/6/2002 tarihli bilirkişi raporuna dayanılarak açıldığı, Mahkemece 
yapılan tebligat üzerine Hazineyi temsilen anılan kamu davasına Maliye 
Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün müdahil 
sıfatıyla katıldığı, 

Yapılan yargılama sırasında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'm savunması 
ve ekinde ibraz ettiği belgelerin değerlendirilmesi suretiyle Ankara 7. Asliye 
Ceza Mahkemesi tarafından ikisi emekli Sayıştay denetçisi ve biri de avukat 
olan üç bilirkişi tarafından oluşturulan Kurula yemden yaptırılan inceleme 
sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunda haksız mal ediniminden söz 
edilemeyeceğinin belirtildiği, Cumhuriyet savcısının, söz konusu davada esas 
hakkındaki mütalâasında, dosya münderecaü ve bilirkişi raporu doğrultusunda 
unsurları oluşmayan suçtan dolayı beraat kararı verilmesini talep ettiği, bunun 
üzerine, Mahkemece bilirkişi raporu ve Cumhuriyet savcısının talebine uygun 
olarak, unsurları oluşmayan müsned suçtan dolayı Saym Recep Tayyip 
Erdoğan'ın beraatine karar verildiği, 
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4353 sayılı Maliye Vekâleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat 
Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Dâvalarının Takibi Usullerine ve 
Merkez ve Vilâyetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair 
Kanunun 34. maddesinde; Hazinece müdahale olunan ceza davalarında suçun 
sabit olmaması, failin tutulan şahıs olmadığının sübut bulması sebebiyle verilen 
beraat kararlarına karşı kanun yollarına müracaattan vazgeçilmesi hükmünün yer 
aldığı, 

Açıklanan sebeplerle, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yükletilen suçun 
unsurlarının oluşmaması nedeniyle 4353 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince 
söz konusu beraat kararının temyizinden vazgeçilmesinin Maliye Bakanlığı Baş 
Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünce uygun görüldüğü, söz 
konusu kararın temyiz edilmeyerek kesinleştiği, 

Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel 
Müdürlüğünün 3/3/2003 tarihli ve B.07.0.BHM.0.00.4221/91694 sayılı 
yazısından anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemü ÇİÇEK 
Bakan 
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14.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, kura çektirilmeyen doktorların atamalarına iliş
kin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/692) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Saym Recep AKDAĞ tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kr 

Özlem ÇERÇİOĞLU 
Aydın Milletvekili 

1- Tıp Fakültelerinden mezun olduktan sonra göreve atanmak için 
başvurmayan ve mecburi hizmet tabi olmadıkları için kura çektirilmeyen 
doktorların atamalarıyla ilgili bir çalışmanız var mıdır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı : B1OOPER01ÛO000 
Konu: Yazılı Soru önergesi 8 6 İ 2 3 17. G6.0 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 05.06.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/692-2046/8060 «ayılı yazınız. 

^ K u r f c l k H ^ ^ ,S,ay!n Ö Z l e m Ç £ R Ç Î 0 Ğ L U *«f in*n taranma yöneltilen 
ekte lunSmu tuT e y e n 0 k t û r , a n n a t a m a l a " " ™ iüşkin yazılı soru önergesinin cevabı 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 
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Aydın Milletvekili Sayın Özlem ÇERÇİOĞLU tarafından verilen "Kura 
çektirilmeyen doktorların atamalarına" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU: Tıp Fakültelerinden mezun olduktan sonra göreve atanmak için 
başvurmayan ve mecburi hizmete tabi olmadıklan için kura çektirilmeyen 
doktorların atamalarıyla ilgili bir çalışmanız var mıdır? 

CEVAP: 
Bilindiği üzere, Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne 

Dair 2514 sayılı Kanun 27 Mart 2002 tarihinde yeniden yürürlüğe girmiştir. 
Mezkur Kanun gereğince tabipler pratisyenlikte iki yıl, uzmanlıkta iki yıl olmak 
üzere toplam dört yıl süre ile Devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler. Ancak, 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan bilgiler ve Bakanlığımız verilerine 
göre Tıp Fakültelerinden yılda yaklaşık 5.000 tabip mezun olmaktadır. Buna 
karşılık Bakanlığımız taşra teşkilatında kullanılabilir pratisyen tabip kadrosu, 
mezun olan pratisyen hekimlerin açıktan atamaları için yeterli olmamıştır. 

Bu nedenle, Bakanlığımız taşra teşkilatında kullanılmak üzere acil ihtiyacımız 
olan (7000) adet pratisyen tabip ve (4.200) adet uzman (T.U.T.G) kadrosu olmak 
üzere toplam (11.200) kadronun ihdası amacıyla, 190 sayılı Genel Kadro Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi gereğince hazırlanan 
"190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" yasalaşmış olup, 
Bakanlığımız taşra teşkilatında kullanılmak üzere ihdas edilen bu kadrolara atama 
yapmak amacıyla münhal yerlerin listeleri hazırlanmaktadır ve en kısa zamanda 
kura çekilecektir. 

Soru önergesinde mecburi hizmeti olan veya mecburi hizmetten muaf tutulan 
doktorların aç.ktan atamalarının Mayıs-2002 tarihinden bu yana yapılmamış 
olduğundan söz edilmekte ise de; Bakanlığımızca münhal bulunan pratisyen ve 
uzman hekim kadrolarına açıktan atama yapmak amacıyla, Mart-2002 tarihinden 
itibaren bu güne kadar münhal kadrolar ilan edilmekte mecburi hizmet yükümlüsü 
olan pratisyen ve uzman hekimler ile birlikte mecburi hizmetten muaf pratisyen ve 
uzman hekimlerin açıktan atamaları yapılmaktadır. Buna ilişkin verilere örnek 
verecek olursak; 
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Kur'a Tarfti 
08.Ü3.2Û02 
29.03.2002 
10.05.2002 
07,06200? 

B : 9 6 

îlan Edilen 
Ka^tO Sayısı 

835 
524 
375 
439 

19 . 6 . 2003 0 : 5 

Devlet Hizmeti Yük.den 
Muaf Olarak Atanan Uzman 

Hekim Savısı 
121 
133 
194 

108 
TOPLAM 556 

Kura Tarihi 
24.05.2002 
28.06.2002 
26.07.2002 
22.11.2002 
28.12.2002 
34,012003 

ilan Edilen 
Kadro Sayısı 

257 
294 
305 
309 
272 
274 

Devlet Hizmeti Yükümlüsü 
Olarak Atanan Uzman 

Kfrki?w ıSavjsı 
7 
17 

194 
121 

86 

22 
TOPLAM: 497 

Kura Tarihi 
24.05.2002 
28.06.2002 
26.07.2002 
23.11.2002 
28.12.2002 
34-0]t,20Q3L. 

Han Edilen 
Kadro Savısı 

200 
407 

1100 
847 
400 
379 

Devlet Hizmeti Yükümlüsü 
Olarak Atanan Pratisyen 

Hekim Savısı 
84 
60 

1003 
769 
134 
143 

TOPLAM: 2.193 
Ayrıca, 07 Haziran 2002 tarihinde Devlet Hizmeti Yükümlülüğünden mua: 

olarak 171 Pratisyen Hekimin Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşların; 
açıktan ataması yapılmıştır. 
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Yine, Devlet Hizmeti Yükümlülüğünden muaf olan uzman tabipler için 
münhal yerler ilan edilmiş olup, müracaat eden uzman hekimler tarafından 6 Şubat 
2003 tarihinde kura çekilmiştir. 

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde; bir yandan Bakanlığımızca kadro 
ihdas çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da ilk defa uzman ve pratisyen 
hekim olarak atanacaklardan Devlet Hizmeti Yükümlüsü olan veya olmayan 
tabiplerin Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarına atamalarının 
yaptiabilmesi için, Bakanlığımızda mevcut bulunan münhal kadrolar ilan edilmekte 
ve müracaat eden uzman ve pratisyen hekimlerin açıktan atamalan kadro ve ihtiyaç 
durumuna göre yapılmaktadır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 1 

96 NCI BİRLEŞİM 

19 . 6 . 2003 PERŞEMBE 

Saat : 15.00 

KISIMLAR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kumlun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- Genel Kurulun çalışma süresinin 19.6.2003 Perşembe günkü Birleşimde 137 sıra sayılı 

Kanun Tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar olması ve saat 24.00'e kadar 
görüşmelerin tamamlanamaması halinde, saat 24.00'den sonra da çalışmalara devam edilerek bu 
işlerin görüşmelerinin bitimine kadar çalışma sürelerinin uzatılmasının Genel Kurulun onayına 
sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 17.6.2003 tarihli 94 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Dışişleri Komisyonu 
19.6.2003 Perşembe 
Saat: 10.00 

* (10/9) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
19.6.2003 Perşembe 
Saat: 10.00 

* (10/4) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
19.6.2003 Perşembe 
Saat: 10.00 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu 
19.6.2003 Perşembe 
Saat: 10.30 

* Millî Savunma Komisyonu 
19.6.2003 Perşembe 
Saat: 11.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
96 NCI BİRLEŞİM 19 . 6 . 2003 PERŞEMBE Saat : 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

^ 
K& 

2 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

scbt 

3 - S E Ç İ M 

sCfck 

4-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

aCtk 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 24 Milletvekilinin, Pamukbank'ın 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) (1) 

2. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 22 Milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu'na devredilen bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 
faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/11) 

3. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar ve 26 Milletvekilinin, kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu yararına çalışan vakıf, dernek gibi kuruluşlarda bağış adı altında toplanan 
mali kaynağın araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

4. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

5. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet 
Müdürü Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

7. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

8. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

9. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

10. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

(I) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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11. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 100 Milletvekilinin, kamu vakıfları ile kamu 
bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma sandıkları konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan 
kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

12. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

13. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

14. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik 
kurumlarının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe 
kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/33) 

15. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

16. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 
doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

17. - İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur ve 27 Milletvekilinin, Tarişbank'ın Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna devrinin ve satışının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/36) 

18. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü 
Kurumunun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

19. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 47 Milletvekilinin, bor madeni kaynaklarımızın 
stratejik ve ekonomik değerinin araştırılarak gereği gibi değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

20. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 21 Milletvekilinin, bankacılık ve fınans 
sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak, sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

21. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 
sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 
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22. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel 
yağ üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

23. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

24. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile 
etüd eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe 
kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/43) 

25. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 39 Milletvekilinin, ülkemizin madenleri ve 
madencilik politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

26. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve 
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak 
dengeli ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/45) 

27. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde 
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/46) 

28. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta 
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

29. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM Kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

30. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

31. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılık 
alanındaki sorunların araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/51) 

32. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 
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33. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı 
İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

34. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

35. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 
döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

36. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün ve 23 Milletvekilinin, SEKA'nın mevcut durumunun 
ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/56) 

37. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

38. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

39. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

40. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

41. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/61) 

42. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

43. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 Milletvekilinin, futbol karşılaşmalarında 
meydana gelen istenmeyen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

44. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 
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45. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/65) 

46. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 
Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

47. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/67) 

48. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

49. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 64 Milletvekilinin, orman köylülerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/69) 

50. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

51. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

52. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının 
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/73) 

53. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 

54. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

55. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

56. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen 
deprem felâketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 
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57. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

58. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesaplan 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

59. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 
(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

60. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla. Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

61. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 Milletvekilinin, Çankırı İlinde Kuzey 
Anadolu fay zonu civarındaki jeotermal enerji kaynaklarının araştırılarak değerlendirilmesi için 
alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

62. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğiin 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

63. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

64. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'leıin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

65. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

66. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

67. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

68. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

69. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 
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70. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

71. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 21 Milletvekilinin, madencilik sektörünün içinde 
bulunduğu durumun araştırılarak altın ve bor madenleri başta olmak üzere yer altı kaynaklarımızın 
değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/92) 

72. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni 
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

73. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

74. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 23 Milletvekilinin, ülkemizdeki demir ve 
çelik üretimi ile ERDEMİR'in mevcut durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

75. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 24 Milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu'nun mevcut durumunun ve taşkömürü üretimindeki sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

76. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

77. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin 
ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

78. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

79. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

80. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 
illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

81. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 
çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

82. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 
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83. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

84. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

85. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

86. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin 
dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci. 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/107) 

87. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara Depremi 
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

88. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

89. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda 
ve Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

90. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 Milletvekilinin, sokak çocuklarının 
sorunlarının çözümlenebilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 
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1. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, bir gazetede yer alan AKP Genel 

Başkanının Saddam Hüseyin ile ilgili bir ifadesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/228) (2) 

2. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin. MGK ve TBMM Genel Kurul kapalı 
oturumundaki görüşmeler hakkında AKP Genel Başkanına bilgi verilip verilmediğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/229) (2) 

3. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, Diyanet İşleri Başkanlığında Alevilere 
yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) (2) 

4. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, ibadethanelerle ilgili bir kararnamede 
cemevlerine yer verilmeyişine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) (2) 

5. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcfnın, görevine son verilen Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulları üyelerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) (2) 

6. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Hollanda'dan gönderilen Patriot rampalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) (2) 

7. - Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, Kırklareli'ndeki orman 
köylülerinin sorunlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/236) (2) 

8. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Erganililerin Ziraat Bankası Maden 
Şubesindeki hesaplarının Halk Bankası Ergani Şubesine aktarılıp aktarılmayacağına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) (2) 

9. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, bitkisel yağ üretimine ve ithalatına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) (2) 

10. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, olası Irak Savaşının turizm sektörüne 
etkilerine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) (2) 

11. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın, gübre ve mazot fiyatlarına yapılan zamlara 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) (2) 

12. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, hakim ve savcıların birinci sınıfa 
ayrılmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/241) (2) 

13. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, elektrik enerjisi piyasasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) (2) 

14. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, görevden alınan Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu üyelerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/243) (2) 

15. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, çiftçilerin kredi borçlarına af çıkarılıp 
çıkarılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/244) (2) 

16. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın, pancar üretim kotasının düşürülmesi 
nedeniyle zarar gören üreticilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/245) (2) 

17. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD Başkanı ile yaptığı görüşme hakkında 
basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) (1) 

18. - Antalya Milletvekili Nail Kamacfnın, Antalya-Elmalı Çayboğazı Barajının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) (1) 

19. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, çiftçilerin elektrik borçlarına ve sulama 
kooperatiflerinin kullandığı elektriğin fiyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/251) (1) 

20. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısının bir 
gazeteye verdiği demece ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

(!) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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21. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, olası Irak savaşında yaşanabilecek 
saldırılardan korunmak için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/253) (1) 

22. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Konut Edindirme Yardımı hesaplarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) (1) 

23. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Ceylanpınar'da yaşayan göçebe vatandaşların 
sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 

24. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, muhtemel Irak harekatında Türkiye'nin 
uğrayacağı zararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

25. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, muhtemel Irak savaşının turizm sektörüne 
etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

26. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, Kırıkkale Bayındırlık İl Müdürlüğünün 
atanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

27. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, 4325 sayılı Kanunun tekrar uygulanıp 
uygulanmaya-cağına ve Niğde'nin kapsama alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) (1) 

28. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana ve çevresindeki yer altı kaynaklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) (1) 

29. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, doğal afet mağduru çiftçilere yönelik yasal 
düzenleme çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

30. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, doğrudan gelir desteğinin sebze üreticilerine de 
verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/265) (1) 

31. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tasarruf ve gelir artırıcı tedbirlerde Acil Eylem 
Planının dikkate alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/269) 

32. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, karnelere reklam alınacağı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

33. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tasarruf ve gelir artırıcı tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/271) 

34. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ayçiçeği primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

35. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, süne zararlısıyla mücadeleye ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

36. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, İzmit-Gölcük-Karamürsel arasında yapımı süren D-
130 karayolunun ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/274) 

37. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, tasarruf ve gelir artırmaya yönelik bazı tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/275) 

38. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Şuhut Atatürk Evine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/276) 

39. - Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın, Tekirdağ'da METEM Projesi kapsamındaki 
bazı liselere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/277) 

40. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, açıktan personel alımındaki yaş sınırına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

41. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, olası Irak müdahalesinin turizm sektörüne 
etkilerine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/279) 

42. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, likit petrol gazı fiyatının indirilip indirilmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/281) 
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43. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, ticari araçların sigorta primlerinin indirilip 
indirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/282) 

44. - Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın, ayçiçeği üreticilerine destekleme primi verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

45. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Tekirdağ'daki tarihi binaların korunmasına 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) 

46. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, kültür sitesi inşaatları için ödenek ayrılıp 
ayrılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) 

47. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bir 
Danıştay kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

48. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

49. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Başkent Öğretmenevi konaklama ücretine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) 

50. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 
işçilerinin ödenmeyen ikramiyelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

5E - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Şuhut Atatürk Evine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/290) 

52. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki ABD askerî varlığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/291) 

53. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlinin Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerinin 
kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/294) 

54. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, iki müzisyenin taltif edilip edilmeyeceğine 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

55. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

56. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Dünya Turizm Fuarında Suriye'nin İskenderun 
ve Antakya'yı kendi sınırları içinde gösteren bir harita dağıttığı iddiasına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

57. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, esnaf ve sanatkârlar ile küçük 
işletmelerin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

58. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, yapı denetim kuruluşlarında pilot 
bölge seçimine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

59. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, narenciye bahçelerinin imara açılmasına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) 

60. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Siirt İline kadro tahsisi yapıldığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 

61. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in bazı ilçelerine bağlı köylerde Tahtalı Barajı 
nedeniyle yapılan yıkımların ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/303) 

62. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden farklı inanç 
gruplarına ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/304) 

63. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İstanbııl-Bakırköy-Yenimahalle'deki 
yeşil alanın yapılaşmaya açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

64. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, verem hastalarının aşı, ilaç ve tedavilerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) 
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65. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın, Kamu İhale Kanunu uygulamalarında orman 
köylülerinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

66. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, bürokrat atamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

67. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şekerpancarı üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

68. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, ülkemizdeki ABD askeri varlığının TBMM 
Kararına uygun olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/311) 

69. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Diyanet İşleri Başkanının istifasıyla ilgili 
iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

70. - İstanbul Milletvekili Hasan Aydın'ın, okullara asılmak üzere fotoğrafını bastırdığı 
iddialarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

71. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Irak'a asker gönderme konusunda ABD'nin 
Türkiye'yi uyardığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 

72. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanının 
açıklamalarının piyasalara etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/316) 

73. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyanet İşleri Başkanının görevden 
ayrılmasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 

74. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop-Boyabat-Kargı-Ankara Karayolu Projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/318) 

75. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop Fen Lisesi Projesinin iptal edildiği iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) 

76. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Millî Piyango İdaresince Sinop'ta yapılması 
planlanan Fen Lisesi Projesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/320) 

77. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop'un sınır ticareti kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) 

78. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, enerji üretim santrallerinin faaliyetlerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

79. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, 2002-2003 öğrenim yılında verilecek Başbakanlık 
burslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 

80. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'nin İskenderun Limanından füze 
sevkıyatı yaptığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) 

81. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, eşinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
başvurusuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/326) 

82. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye 
Cumhuriyeti aleyhine dava açtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327) 

83. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde bağlantılı karayollarının duble yol yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

84. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Adana-Niğdc-Ankara otoyolunun yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/329) 

85. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Üniversitesinin bölüneceği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) 

86. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, özürlülerin ve sokak çocuklarının sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) 
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87. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) 

88. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, Tanıtma Genel Müdürlüğünce hazırlanan 
"Türkiye'nin Turizm Değerleri" adlı yayına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

89. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü personelinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/335) 

90. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, pancarda kota uygulamasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

91. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/337) 

92. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, sağlık meslek yüksekokulu mezunlarına 
sınavlara başvuru hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/338) 

93. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'taki savaşın durdurulması için girişimlerde 
bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/339) 

94. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, Ankara'daki bir ilköğretim okulunda 
meydana gelen olay hakkında teftiş yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/341) 

95. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İli Göle İlçesi Halk Bankası şubesinin 
kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

96. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, nişasta bazlı şeker üretim kotalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/343) 

97. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın pancar kotalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 

98. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Balıkçı Barınağının düzenlenmesi 
çalışmalarına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

99. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, TEKEL'in Samsun'daki tütün alımlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

100. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Almus-Akarçay Sulama Projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

101.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Turhal SSK Hastanesinin ek bina ihtiyacına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

102.- Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, gözlükçülük kurslarına ve sağlık meslek 
yüksekokulu optisyenlik bölümü mezunlarının durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/349) 

103.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'da işten çıkarılan işçilere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

104.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, işçi çıkarmalarına karşı alınan önlemlere 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

105. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, işten çıkarılan işçilere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

106. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerle ilgili yargı kararları 
konusunda Valiliğin uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 
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107. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerde kullanılan yakıta 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/354) 

108. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Antalya-Mersin karayolunun Silifke-Gazipaşa 
bölümüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

109. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, ihale ilanlarının yayımına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/356) 

110. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Irak politikasıyla ilgili basında yer alan 
bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/357) 

111 . - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, ABD'nin İskenderun'dan Kuzey Irak'a askerî 
sevkiyat yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/358) 

112. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
yönetim kurullarında AK Parti ilçe başkanlarının görev aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/359) 

113. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da Paris Caddesinde güvenlik 
gerekçesiyle yapılan denetime ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

114. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Millî Piyango biletlerinin üzerindeki bir 
değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

115. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Kalecik'teki Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesinin ne zaman tamamlanacağına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/362) 

116. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, salıverilen tutuklu ve hükümlülerin 
Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarındaki kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/363) 

117. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, TEKEL depolarındaki tütünün vasfına ve satış 
fiyatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) 

118. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün, Kiğı ve Yedisu ilçeleri 
arasındaki ulaşım sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/365) 

119. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya deniz ulaşımı projelerine 
ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 

120. - İzmir Milletvekili Enver Öktern'in, ABD Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/367) 

121. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Mut ve Silifke'ye bağlı bazı köylerin 
Göksu Nehrinden sulanması projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/368) 

122. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, turizm sektörünün savaştan etkilenmesine karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/369) 

123. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, göçmen kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/370) 

124. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, DÖSİM'den işçi çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 

125. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) 

126. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel 
Müdürlüğüne ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan personele ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/374) 
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127. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Maliye 

Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 
128. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, özelleştirme bedellerinde taksit ertelemesi yapılıp 

yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 
129. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, emekli gece bekçilerinin silah ruhsalı yenileme 

harçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/377) 
130. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, gemi adamlarının zorunlu sağlık muayenelerine 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/378) 
131. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulunun görev alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/379) 

132. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, TEKEL'in özelleştirilmesinin nedenlerine ve 
sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

133. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) 

134. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan İlçe Kütüphanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 

135. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'nin bazı ilçelerindeki karayolu onarım 
ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) 

136. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 
üniversite giriş sınavındaki mağduriyetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/384) 

137. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor-Kemerhisar'da kapatılan Ziraat 
Bankasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/385) 

138. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik Kitreli Kasabasında yaşanan sel 
felaketinin zararlarının karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/386) 

139. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Nar Vadisinin turizme açılıp 
açılmayacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) 

140. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesi Kitreli ve Duvarlı 
kasabalarının elektrik şebekesi yenileme çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

141. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinde uygulanacak Köy-Kent 
Projesinin iptalinin ne şekilde telafi edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

142. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'de tarımsal sulama kuyusu 
çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/390) 

143. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Azatlı'da baraj veya gölet yapımı 
planlanıp planlanmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/391) 

144. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar'da küçük sanayi sitesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/392) 

145. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'deki süt inekçiliği projesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/393) 
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146. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in Sağlık Yüksek Okulları mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) 

147. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in İzmir İlindeki depremde hasar gören yerlerin afet 
kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

148. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sistemine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

149. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal merkezi ısıtma sisteminin 
yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

150. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sisteminin maliyetine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

151. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Denizli'nin bazı ilçelerindeki tütün ve anason 
üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/399) 

152. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, RTÜK'ün yapacağı frekans 
ihalesinde istenen Ulusal Güvenlik Belgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

153. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman yangınlarının takibine ve orman 
çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 

154. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, BAG-KUR primlerinde yapılan artışa ve prim 
borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/402) 

155. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, özelleştirilen kuruluşlardaki özürlü işçilerin 
durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 

156. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çamardı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 

157. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, emekli maaşlarının aylık olarak ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 

158. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinde ve Çamardı İlçesinde ağaçlandırma 
çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 

159. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, RTÜK'ün görev süresi biten üyelerinin yerine ne 
zaman yeni üyelerin seçileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) 

160. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Irak Savaşı ve ABD'nin malî yardımına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/408) 

161. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol sondaj makinelerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/409) 

162. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman alanlarının değerlendirilmesi ve gelirlerinin 
artırılması projelerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/410) 

163. - Antalya Milletvekili Atilla Emek'in, Manavgat Devlet Hastanesinin bazı ihtiyaçlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

164. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Bozyazı İlçe Millî Eğitim Müdürünün 
tayinine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

165. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Sağlık Yüksek Okulu mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 

166. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Tarsus-Çamlıyayla köprü ve yol ihalesinin iptal 
edilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/415) 

167. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, Denizli İl Sağlık Müdürlüğüyle ilgili bir 
iddiaya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 
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168. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, İmar Kanununa göre umumi hizmete ayrılan 
alanlarda cemevlerine yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417) 

169. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) 

170. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Ulusal Sinema Kurumu Kanunu Tasarısı 
hazırlıklarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) 

171. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerindeki bazı uygulamalara ve 
sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

172. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerinde çalışan sözleşmeli 
personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

173. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, basında yer alan kamu bankaları genel 
müdürlerinin maaşlarıyla ilgili habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/422) 

174. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Millî Saraylar Daire Başkanlığında çalışan geçici 
işçilerin sözleşmelerinin yenilenmemesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/424) 

175. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Kerkük'teki Türkmen ve Arapların 
güvenliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/425) 

176. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Türkiye'nin Yunanistan politikasına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/426) 

177. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye 
hazırlanma amacıyla rapor almalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

178. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki yabancı askerî üslerin denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/428) 

179. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fransa'da soykırımı temsil ettiği iddia edilen 
bir anıtın açılışı karşısında Türkiye'nin tavrına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/429) 

180. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, 4325 sayılı teşvikle ilgili Kanunun 
süresinin sona ermesi nedeniyle yeni bir uygulama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/430) 

181. - İzmir Milletvekili K. Kemal AnadoPun, İzmir-Bornova Yakaköy'deki orman 
arazileriyle ilgili uygulamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/431) 

182. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un yaş haddinden emekliye sevk edilen doktorlar 
nedeniyle İzmir'deki hastanelerdeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/432) 

183. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in turizm işletmelerinin KOBİ kapsamına 
alınıp alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/433) 

184. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Karşıyaka İlçesinin SSK hastanesi 
ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/434) 

185. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemirin, ek göstergesi olmayan ve bir derece verilmesi 
uygulamasından faydalanamayan memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) 

186. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcf nın, Türkçe konusunda yayımlanan bir genelgeye 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

187. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, isteğe bağlı sigortalıların prim borçlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 
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188. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, sars hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

189. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, bazı sağlık uygulamalarının bedellerinin kamu 
kurumlarınca karşılanabilmesi için sağlık kurulu raporu istenmesine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/439) 

190. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, hububat taban fiyatlarının 
açıklanmasına ve TMO'nun yapacağı alımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/440) 

191. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

192. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, şerbetçiotu üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) 

193. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinin doğalgaz dağıtım kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

194. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Ulukışla Kasabasının süt 
inekçiliği projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

195. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Bor'da sanat evi ve müze olarak 
kullanılacak tarihi ev projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/446) 

196. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'daki yeni telefon santrallerinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

197. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, yapılan atamalara ve personelle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

198. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, dış temsilciliklere gönderilen bir genelgeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/449) 

199. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yaş haddinden emekli edilen sanatçılara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) 

200. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, kütüphanelerdeki personel eksikliğine ve 
personel atamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

201. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Dinar Devlet Hastanesinin ambulans ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

202. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Almanya'nın bir eyaletinde vatandaşlığa geçecek 
Türkler için yapılacak uygulamaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/453) 

203. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, üretimdeki girdi fiyatlarının artmasının 
üretim ve istihdama etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 

204. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğalgaz fiyatındaki artışa ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/455) 

205. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa İlinde yapılan bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

206. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'deki Çayönü antik 
yerleşim birimindeki kazı çalışmalarının ne zaman başlatılacağına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

207. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/459) 
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208. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan burs alan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/460) 

209. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bir Meclis Araştırması Komisyonunda 
görevlendirilen bir müfettiş hakkındaki iddialara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/461) 

210. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır Kâzım Karabekir Tarım İşletmesinin 
düşük kapasitede çalıştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/462) 

211. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki hidroelektrik santrallerine ve 
elektrik üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

212. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, özelleştirme aşamasındaki Taşucu SEKA 
Akdeniz İşletmesinde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 

213. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, basında çıkan öğretmenevleriyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

214. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçck'in, yurtdışında bulunan Sivas olayı sanıklarının 
iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/467) 

215. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

216. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Kurum İdare Kurulu kararlarının uygulanıp 
uygulanmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

217. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin'in, Tıpta Uzmanlık Sınavına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

218. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Emniyet Amirliği binası 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

219. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Hükümet Konağı 
inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) 

220. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kültür Merkezi inşaatının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 

221. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin PTT ve TELEKOM 
binası ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) 

222. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin spor salonu ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/475) 

223. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin okul ve derslik ihtiyacına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

224. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Öğretmenevi ve Halk 
Eğitim Merkezi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

225. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bor Fizik Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

226. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Muğla-Milas'da Sarıçay üzerindeki yıkılan 
köprünün ne zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/479) 

227. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yem destekleme primlerine ve hayvancılığın 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 
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228. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, sekiz yıllık eğitim için alınan vergi ve katkı 

payı miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) 
229. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) 
230. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, seracılığın desteklenmesi ile tohum ithali ve 

üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 
231. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, BAG-KUR ve SSK prim borçları için ödeme 

kolaylığı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/484) 

232. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde çalışan Türk 
vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/485) 

233. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yoksul öğrencilerin özel okullarda 
okutulması çalışmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

234. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/487) 

235. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) 

236. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/489) 

237. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, kardeşinin atamasına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/490) 

238. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir milletvekili eşinin bulunduğu göreve ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/491) 

239. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/492) 

240. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde teftiş yapan 
mülkiye başmüfettişlerinin halen bulundukları göreve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/493) 

241. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/494) 

242. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

243. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/496) 

244. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/497) 

245. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı şahısların atamalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/498) 

246. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

247. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 
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248. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinin 
bazı bölümlerinden mezun olanların istihdam sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/501) 

249. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki 
ücret tarifesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

250. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, yakınlarının yetişememesi nedeniyle THY uçağının 
kalkışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/503) 

251. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirme kapsamına 
alınmasının nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 

252. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilmesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

253. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonunun faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/506) 

254. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Tanıtma Fonunun projelerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/507) 

255. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, SARS hastalığına karşı ithalata yönelik 
önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

256. - Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'ın, SARS hastalığıyla ilgili çalışmalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/509) 

257. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Ilıca-Ekinözü ve Ilıca-Suçatı 
yollarında asfaltlama çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/510) 

258. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş organize sanayi 
bölgesinin serbest bölgeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/511) 

259. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, THY sabah seferlerinde dağıtılan 
gazetelere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

260. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Aralık 2001- Aralık 2002 tarihleri 
arasındaki TRT yayınlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

261. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki organize sanayi bölgesi ve 
bazı küçük sanayi siteleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/514) 

262. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, SSK ve BAĞ-KUR'luların askerlik 
borçlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) 

263. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, din kültürü dersi öğretmenlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

264. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, tarihi çinilerin envanterine ve korunmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

265. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt'un, soruşturma ve kovuşturmaya konu olan ihalelere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/519) 

266. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars İlindeki suni tohumlama çalışmalarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

267. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Ani harabelerine ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 
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268. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme kapsamındaki Sarıkamış Ayakkabı 
Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

269. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Salihli Devlet Hastanesi ek binasının ne zaman 
hizmete gireceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

270. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Salihli'ye doğalgaz hattının bağlanıp 
bağlanmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

271. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli'deki bazı okul inşaatlarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

272. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 

273. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Seferihisar'daki depremzedelere yapılacak 
yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 

274. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, özelleştirme sonucu işten çıkarılan işçilerin 
durumlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

275. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme sonucu işini kaybeden işçilerin 
istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) 

276. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/530) 

277. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ulaşımla ilgili projelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 

278. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sayısal loto sisteminin bakım ve 
onarım ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/532) 

279. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen 
Hazine Garantilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

280. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Konak İlçesindeki bazı mahallelerde 
heyelan tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/534) 

281. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Süper Ligdeki şike ve teşvik primi iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/535) 
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1. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

2. X- Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/297) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 20.5.2003) 

3. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı: 59) (Dağıtma tarihi: 26.2.2003) 

4. - Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları 
Raporları (1/286) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 28.2.2003) 

5. X- Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/409) 
(S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) 

6. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/448) 
(S. Sayısı: 103) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma ve 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/450) (S. Sayısı: 104) (Dağıtma tarihi: 1.4.2003) 

8. - Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/396) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma 
tarihi : 22.4.2003) 

9. - Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri; 
Tarım, Orman ve Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/407) (S. Sayısı: 125) (Dağıtma 
tarihi: 28.4.2003) 

10. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel 
Müdürlüğü Arasında Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/388) (S. Sayısı: 55'e I inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 30.4.2003) 

11. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma 
tarihi: 1.5.2003) 

12. - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/356) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 
20.5.2003) 

13. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin, 3 Mart'ın Her Yıl 
"Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma 
tarihi: 20.5.2003) 

14. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
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15. - Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (1/354) (S. Sayısı: 141) (Dağıtma tarihi: 26.5.2003) 

16. - Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 
(Dağıtma tarihi: 2.6.2003) 

17. X- Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Malî Mesuliyet Sigortasının Ticarî Olarak Temin 
Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/585) (S. Sayısı: 153) 
(Dağıtma tarihi: 6.6.2003) 

18. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve 
Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/443) (S. Sayısı: 158) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

19. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına 
Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/349) (S. Sayısı: 155) (Dağıtma tarihi: 10.6.2003) 

20. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/391) (S. Sayısı: 156) (Dağıtma tarihi: 10.6.2003) 

21. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/414) (S. Sayısı: 157) (Dağıtma tarihi: 10.6.2003) 

22. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/468) (S. Sayısı: 159) 
(Dağıtma tarihi: 10.6.2003) 

23. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/518) (S. Sayısı: 160) (Dağıtma tarihi: 10.6.2003) 

24. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz 
ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile Ordu 
Milletvekili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması 
Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 
11.6.2003) 

25. X- Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (T/427) (S. Sayısı: 162) (Dağıtma 
tarihi: 16.6.2003) 
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26. X- Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin 
Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/496) (S. Sayısı: 163) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) 

27. X- Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/499) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) 

28. X- Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/500) (S. Sayısı: 167) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) 

29. X- İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/502) (S. Sayısı: 169) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) 

30. X- Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/503) (S. Sayısı: 170) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) 

31. X- Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı: 172) (Dağıtma tarihi: 16.6.62003) 

32. X- Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/509) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 16.6.62003) 

33. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 15 
Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanunu ile T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/144) (S. Sayısı: 177) 
(Dağıtma tarihi: 16.6.2003) 

34. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/605) (S. Sayısı: 179) (Dağıtma tarihi: 16.6.2003) 

35. X- Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün 
Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/497) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

36. X- Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/498) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

37. X- Gemi Aşçılarının Meslekî Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/501) (S. Sayısı: 168) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

38. X- Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbî Bakımına İlişkin 164 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/506) (S. Sayısı: 171) (Dağıtma tarihi: 
17.6.2003) 
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39. X- Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/508) (S. Sayısı: 173) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

40. X- Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/512) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

41. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

42. - Doğal Gaz Piyasası Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/599) (S. Sayısı: 178) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

• 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 180) 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/610) 

Not: Tasarı Başkanlıkça; Anayasa ve Adalet komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 12.6.2003 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-658/2638 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.6.2003 
tarihinde kararlaştırılan "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" 
ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Avrupa Birliğinin 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki'de yapılan toplantısı ile yeni bir 

boyut kazanan Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığı sürecinde, yerine getirmesi gereken yüküm
lülüklerin başında, kamuoyunda "Kopenhag Kriterleri" olarak tanımlanan siyasal kriterleri, kendi iç 
hukukunda tam anlamıyla gerçekleştirecek kanunî düzenlemeleri yerine getirmesi gelmektedir. Bu 
bağlamda, aday ülkeler yönünden ayrı bir şekilde düzenlenen ve her aday ülkenin yerine getirmesi 
gereken değişikliklerin yer aldığı ve Ülkemizle ilgili olarak 4 Aralık 2000 tarihinde onaylanan 
"Katılım Ortaklığı Belgesi"nin, "düşünce hürriyeti, gözaltı süreleri, toplantı ve örgütlenme hürriyet
leri ile insan hakları ihlâllerini engelleyecek kurallar'Ma ilgili olarak, hukukumuzda değişikliklerin 
yapılmasının gerektiği ifade edilmiştir. 

Ülkemiz yönünden, katılım ortaklığı belgesinde yer verilen konuların hukukumuzda ne şekil
de düzenlenebileceğini öngören 19 Mart 2001 tarihli ve 2001/2129 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıy
la kabul edilen "Avrupa Birliği Müktesebatının Ustlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı"nda 
da, Kopenhag Siyasî Kriterlerine uyum sağlama bakımından bu düzenlemelerin gerçekleştirilmesi 
ilke olarak benimsenmiştir. 

Bu bağlamda, 3.10.2001 tarihli ve 4709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunla, başta temel hak ve hürriyetler olmak üzere, 
Anayasanın birçok maddesinde değişiklik yapılarak, demokratikleşme ile temel hak ve hürriyet
lerin Avrupa Birliği ülkelerinin mevzuatına paralellik sağlanması bakımından önemli bir adım 
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atılmış, ancak bu değişikliklerin çeşitli kanunlar boyutunda gerçekleştirilmesi zorunluluğu da or
taya çıkmıştır. 

Bu gerekçelerle yapılan çalışmalar sonucunda, 6.2.2002 tarihli ve 4744 sayılı, 26.3.2002 tarih
li ve 4748 sayılı, 3.8.2002 tarihli ve 4771 sayılı, 2.1.2003 tarihli ve 4778 sayılı ve 23.1.2003 tarih
li ve 4793 sayılı Kanunlarla mevzuatımızda yer alan çeşitli kanunlarda değişiklik yapılarak, Ül
kemizin bu konudaki kararlılığı ve iradesi ortaya konmuştur. 

Tasarı ile, bir yandan Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması, diğer yandan Avrupa 
Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı çerçevesinde yapılması 
gerekli tedbirlerle ilgili olarak çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Yeni doğmuş çocuğun yaşam hakkının daha kuvvetli korunması ve ayrıca cezalar
da caydırıcılığın sağlanması amacıyla, anası tarafından şeref kurtarmak saikiyle yeni doğmuş 
çocuğa karşı öldürme fiilinin işlenmesi halinde, verilecek ceza artırılmıştır. 

Madde 2. - 3.8.2002 tarihli ve 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanunun 4 üncü maddesi ile 5.6.1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 1 inci maddesine 
eklenen fıkra hükümlerine göre, cemaat vakıflarına taşınmaz mal edinme ve taşınmaz mallar üzerin
de tasarrufta bulunabilme hakkı tanınmıştır. 

4771 sayılı Kanunla 2762 sayılı Kanunun 1 inci maddesine eklenen yedinci fıkra ile, bu vakıf
lara tasarrufları altında bulunan taşınmazların vakıf adına tescili için altı aylık bir süre getirilmiştir. 
Bu sürenin, 9 Şubat 2003 tarihinde sona erdiği ve aynı fıkrada 2.1.2003 tarihli ve 4778 sayılı Çeşit
li Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 3 üncü maddesiyle, cemaat vakıflarının 
taşınmaz mal edinmeleri için öngörülen izin makamı değiştirildiğinden, maddede belirtilen sürenin 
kısalığı da dikkate alınarak, ek sürenin tanınması sağlanmış ve uygulamadaki duraksamaların 
giderilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 3. - 28.12.1993 tarihli ve 3959 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanun ile Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hak
kında Kanunun ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanunun 2 nci maddesiyle, 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna eklenen 55/A maddesinin aynı Kanunun geçici 1 inci mad
desiyle sadece ilk genel yerel seçimlerde uygulanması hüküm altına alınmıştır. Maddeyle, seçim 
dönemlerinde özel radyo ve televizyon yayınlarında uygulanacak düzenlemelere yer verilmiş ve bu 
düzenlemelerin sürekli olarak uygulanabilir hale getirilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 4. - 3959 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle 298 sayılı Kanuna eklenen 149/A mad
desinin, aynı Kanunun geçici 1 inci maddesiyle sadece ilk genel yerel seçimlerde uygulanması 
hüküm altına alınmıştır. Maddeyle, seçim dönemlerinde özel radyo ve televizyon yayınlarına iliş
kin suçlarda uygulanacak düzenlemelere yer verilmiş ve bu düzenlemelerin sürekli olarak uy
gulanabilir hale getirilmesi amaçlanmıştır. 

Öte yandan, maddenin birinci fıkrasında düşünce ve ifade hürriyetinin genişletilmesi amacıy
la, Yüksek Seçim Kurulunun veya yayının yapıldığı yer ilçe seçim kurulunun maddede belirtilen 
yaptırım yetkisini uygulamadan önce, daha hafif nitelikte ve kademeli olarak belirtilen yaptırım
ların uygulanması hüküm altına alınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 180) 
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Madde 5. - Anayasanın "Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları" kenar başlıklı 
67 nci maddesinin ikinci fıkrasında, seçimlerin açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılacağı 
hükme bağlanmıştır. 

Üyesi bulunduğumuz Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) bünyesinde bazı Avrupa 
ülkelerinde, örneğin İspanya, Fransa ve Almanya'da olduğu gibi, ülke genelinde yapılan seçimlerin 
bu kuruluşça gönderilecek gözlemciler marifetiyle izlenmesi olanağı sağlanmış olup, AGİT İstan
bul Zirvesi Kararları sonrasında Arnavutluk, Makedonya ve Rusya'ya Ülkemiz de gözlemci gön
dermiştir. 

Anayasada yer alan, seçimlerin açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılması ilkesinin, ulus
lararası platformlarda da uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla, Ülkemizde yapılan seçimlerin 
uluslararası gözlemciler tarafından izlenmesine yönelik düzenlemeye yer verilmiştir. 

Madde 6. - Farklı kültürlere veya örf ve adetlere sahip vatandaşların, özel yaşamlarına ve aile 
hayatlarına ilişkin hürriyetlerinin korunması amacıyla, çocukların adlarının konulmasında, sadece 
ahlak kurallarına uygun düşmeyen ve kamuoyunu incitici nitelikte olan adların konulmaması hük
me bağlanarak, bu konuda meydana gelen sınırlayıcı yorum ve uygulamaların önlenmesi öngörül
müştür. 

Madde 7. - 23.1.2003 tarihli ve 4793 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 
değişiklikler yapılmak suretiyle, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin 
ve eki protokollerin ihlâli, yargılamanın yenilenmesi nedeni olarak kabul edilmiştir. 

Maddeyle, 4793 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelere paralel olarak, İnsan Haklarını ve Ana 
Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin ve eki protokollerin ihlâli, idarî yargı alanında da bir yar
gılamanın yenilenmesi sebebi olarak kabul edilmiştir. 

Madde 8. - Madde ile, 2577 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ı) ben
dinin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen karar
lar hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kesinleş
miş olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ilişkin yargılamanın yenilenmesi istem
lerinin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 9. - 4778 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle, 16.6.1983 tarihli ve 2845 sayılı Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 16 nci maddesinin 
dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılarak, müdafi ile görüşmede Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
hükümlerinin uygulanması olanaklı hale getirilmiştir. 

Maddeyle, 4778 sayılı Kanunda yapılan değişikliğe paralel olarak, 2845 sayılı Kanunun 16 nci 
maddesinin kenar başlığında yer alan "müdafi ile görüşme" ibaresi çıkarılmıştır. 

Madde 10. - Anayasanın "Din ve vicdan hürriyeti" kenar başlıklı 24 üncü maddesinde, her
kesin vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğu hüküm altına alınmıştır. İnsan Haklarını 
ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin düşünce ve din özgürlüğünü düzenleyen 9 uncu 
maddesinde de, her şahsın düşünce, din ve vicdan hürriyetine sahip olduğu belirtilmiştir. Avrupa İn
san Hakları Mahkemesinin içtihatlarında, bu özgürlüğün aynı zamanda dinini veya kanaatini tek 
başına ya da toplu şekilde alenî veya özel olarak ibadet suretiyle açığa vurma hakkını da kapsadığı 
belirtilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 180) 
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Maddeyle, 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda yapılan değişiklikle, farklı din ve 
inançlara sahip vatandaşların, ibadet hürriyetlerini din ve vicdan hürriyeti çerçevesinde kullan
malarının sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 11. - Maddeyle, 23.1.1986 tarihli ve 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri 
Kanununda yapılan değişiklikle, Anayasanın Başlangıç kısmında ve özellikle 2 nci maddesinde 
belirtilen esaslar da dikkate alınarak düşünce ve ifade hürriyetinin genişletilmesi amacıyla sınırlan
dırma sebepleri daraltılmıştır. 

Madde 12. - Maddeyle, 3257 sayılı Kanunda geçen Denetleme Kurulunun kuruluş amacı, 
oluşumu ve çalışma alanları dikkate alınarak, "Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği" ibaresi 
madde metninden çıkarılmıştır. 

Madde 13. - Maddeyle, 3257 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle. Anayasanın başlangıç kıs
mında ve özellikle 2 nci maddesinde belirtilen esaslar da dikkate alınarak düşünce ve ifade hür
riyetinin genişletilmesi amacıyla sınırlandırma sebepleri daraltılmıştır. 

Ayrıca, 3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanunla Anayasada yapılan değişikliğe paralellik sağlanması amacıyla, bu 
maddenin uygulanmasına ilişkin olarak yetkili mercilerin verdikleri kararların yetkili hâkimin 
onayına sunulması konusu düzenlenmiştir. 

Madde 14. - Maddeyle, 22/11/1990 tarihli ve 3682 sayılı Adlî Sicil Kanununun, arşiv kayıt
larının verilme koşulunu düzenleyen 9 uncu maddesine, özel kanunların yasaklılıkları düzenleyen 
madde metinlerinde "affa uğramış olsalar bile'" kaydı taşıyan engel suçlara ilişkin bilgilerin, Adlî 
Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce arşivlenerek. gerektiğinde ilgili yerlere verilmek üzere sak
lanması ihtiyacından doğan kanunî boşluğun giderilmesi amacıyla fıkra eklenmiştir. 

Madde 15. - 4771 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının dör
düncü cümlesine getirilen, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandık
ları farklı dil ve lehçelerde yayın yapılması imkânının; uygulamada tereddütlere yol açmaması ve 
bu alanda tekel yaratılmasının önüne geçilmesi amacıyla, bu yayınların hem kamu hem de özel rad
yo ve televizyon kuruluşları vasıtasıyla yapılması yasal güvenceye kavuşturulmaktadır. 

Madde 16. - Maddeyle, 3984 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yapılan değişiklikle, gelişmiş 
ülkelerin seçim sistemlerine ve seçim dönemi yayınlarına ilişkin hükümlere paralel olmak üzere, 
düşünce ve ifade hürriyetinin genişletilmesi amacıyla, seçim dönemlerindeki yayın yasağının, 
seçim gününden önceki yirmidört saat olmak üzere daraltılması amaçlanmıştır. 

Madde 17. - 3984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen yönet
meliğin, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren dört ay içinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulun
ca yürürlüğe konulacağı öngörülmüştür. 

Madde 18. - Maddeyle, 4771 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (a) fıkrası değiştirilmek 
suretiyle 17/2/2000 tarihli ve 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununda yer 
alan idam cezalarının da genel düzenlemeye paralel olarak müebbet ağır hapis cezasına dönüştürül
mesi amaçlanmıştır. 

Madde 19. - Maddenin (a) bendi ile, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun eş, 
kardeş veya füruundan birini zina hâlinde yakalamada suç işlenmesi hâlinde faile verilecek cezaları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 180) 
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gösteren 462 nci maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. Böylece kanunumuzda özel bir tahrik hâli 
olarak düzenlenen bu hüküm yerine, Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesinde düzenlenen genel 
tahrik maddesinin uygulanması olanaklı hâle getirilmiş olacaktır. 

Maddenin (b) bendi ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci 
maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. Madde, Devletin bölünmezliği aleyhine propaganda suçunu 
düzenlemektedir. 

Anayasanın "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti" kenar başlıklı 26 ncı maddesinde, her
kesin, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla açıklama ve yayma hürriyetine 
sahip olduğu hükme bağlanmıştır. 

İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin 10 uncu maddesinde her 
ferdin ifade ve izhar hakkına sahip olacağı ifade edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iç
tihatlarına göre, bu hürriyetin kısıtlanmasında makûl ve ölçülü davranılması, demokratik bir top
lumda gerekli bir tedbir olması ve genel yarara yönelik meşru amaçlara uygun olması ölçütleri 
aranmaktadır. 

Batı ülkelerine bakıldığında, propaganda suçları terör eylemi kapsamında değerlendirilmemek
tedir. Zira terör, siyasî şiddetten ibarettir. İçinde fiilen şiddeti barındırmayan eylemler, terör ey
lemini oluşturmazlar. 

Örneğin Fransa'da terör eylemi olarak kabul edilen fiiller üç grup altında toplanmıştır. Fransız 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 706-16 ncı maddesine göre, korku ve terör yaratmak 
suretiyle kamu düzenini ağır bir biçimde bozmak amacıyla işlenen fiiller, terör eylemi olarak adlan
dırılmıştır. Fransız hukukuna göre, hayata vücut bütünlüğüne ve bireysel özgürlük aleyhine işlenen 
suçlar, maddî zarar meydana getiren ve genel tehlike yaratan suçlar ile terör eylemlerinin hazırlığını 
teşkil eden suçlar, terör suçu olarak adlandırılmaktadır. 1994 tarihli yeni Fransız Ceza Kanununun 
IV. Kitabının 'Terörizm" başlığını taşıyan II. Babında terör eylemleri sayılmıştır. Fransız Ceza 
Kanununun 421-1 ilâ 421-4 maddelerinde hangi eylemlerin terör eylemi sayılacağı belirtilmiştir. 

İspanya Ceza Kanununun 260 inci maddesinde terör suçlan ve patlayıcı maddeler bulundurma 
fiilleri cezalandırılmıştır. 

Almanya'da terör kavramının tanımı yapılmamıştır. Ağır suçların işlenmesini amaçlayan ör
gütlerin kurulmasını cezalandıran Alman Ceza Kanununun 129a maddesindeki suç kalıbında da 
faaliyette bulunanların saiki nazara alınmamıştır. Fakat Kanunun gerekçesinde belli fiillerin 
Anayasaya uygun düzeni değiştirmek amacıyla işlenmesi hâli, bir amaç olarak değerlendirilmiştir. 

Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinin yürürlükten kaldırılması ile ülke bütün
lüğünün korunması bakımından bir boşluk doğmayacaktır. Türk Ceza Kanununun 311 inci maddesi 
gereğince, 8 inci maddesinin yürürlükten kaldırıldığında boşluk doğması bir tarafa, ülke bütünlüğü 
aleyhine propaganda suçu daha ağır bir cezayla cezalandırabilecektir. 

Öte yandan, Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrası doğrudan olmasa da 
dolayısıyla millî birliği, millî bağlılığı koruyan bir hükümdür. Ancak, din, dil, ırk ve bölge fark
lılarının vurgulanması hâlinde fikrî içtima kuralları (TCK m.79) gereğince, Türk Ceza Kanununun 
312 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü de uygulanabilecektir. 

Maddenin (c) bendi ile, 18/11/1992 tarihli ve 3842 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci 
fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında yakalanan 
kişiye gözaltında bulunduğu süre içinde avukat yardımından faydalanma hakkı tanınmadan alınan 
ifadelerin, yargılama safhasında delil olarak kullanılması, Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyet-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 180) 



- 6 -

leri Korumaya Dair Sözleşmenin adil yargılamaya ilişkin 6 ncı maddesinin ihlâli niteliğinde görül
düğünden, bu tip kararların önüne geçilebilmesi bakımından, yakalanan veya tutuklanan şahısların 
haklarına ilişkin Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 135 ve devamındaki maddelerdeki hüküm
lerin, Devlet güvenlik mahkemelerinin görevine giren suçlarda da uygulanması bakımından 2845 
sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası, 2/1/2003 tarihli ve 4778 sayılı "Çeşitli Kanun
larda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" un 37 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Bu 
düzenleme karşısında 3842 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasındaki hükmün yürür
lükten kaldırılması gerekmektedir. 

Bu nedenle, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun "Sanığın tutuklanması ve tutuklama 
müzekkeresinin şekli" kenar başlıklı 106 ncı, "Tutuklunun sorguya çekilmesi" kenar başlıklı 108 in
ci, "İfade ve sorgunun tarzı" kenar başlıklı 135 inci, "Yakalananın veya sanığın müdafi seçimi" 
kenar başlıklı 136 ncı, "Baronun müdafi tayini" kenar başlıklı 138 inci, "Yakalanan kişi veya 
sanığın birden fazla olması halinde savunma" kenar başlıklı 142 nci, "Müdafiin dava evrakını tet
kiki" kenar başlıklı 143 üncü ve "Müdafi ücreti" kenar başlıklı 146 ncı maddelerinin Devlet Güven
lik Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda uygulanmayacağına ilişkin 3842 sayılı Kanunun 
31 inci maddesinin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırılması amaçlanmıştır. 

Madde 20.- Bu Kanunun 19 uncu maddesi ile Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesi 
yürürlükten kaldırıldığından, madde ile; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa bir geçici madde 
eklenmek suretiyle bu kapsamda kalan suçlar hakkında yürütülen soruşturmalar, tutukluluk hâli ve 
mahkûmiyet hükümlerinde dosyaların acele işlerden sayılarak, Türk Ceza Kanununun 2 nci mad
desi hükümleri gözetilerek ele alınmasına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. 

Madde 21. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 22. - Yürütme maddesidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 18.6.2003 
Esas No. : 1/610 
Karar No. : 28 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 12.6.2003 tarihinde tali komisyon olarak Anayasa Komisyonuna, esas komis

yon olarak da Komisyonumuza havale edilmiş olan "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 18.6.2003 tarihli 22 nci toplantısında, Adalet Bakanı 
Sayın Cemil Çiçek ile Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları, Yargıtay Başkanlığı ve Radyo ve Televiz
yon Üst Kurulu Başkanının da katılmalarıyla incelenip görüşülmüş, geneli üzerindeki görüşmelerin 
tamamlanmasından sonra maddelerine geçilmesi oybirliği ile kabul edilmiş, değişikliğe uğrayan 
maddeler ve gerekçeleri sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

Tasarının çerçeve 1 inci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen Türk Ceza Kanununun 453 üncü 
maddesinde yer alan ve "altı yıldan on yıla kadar" olan hapis cezası az bulunarak "sekiz yıldan oniki 
yıla kadar" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 11 inci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 3257 sayılı Sinema, Video ve 

Müzik Eserleri Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendine, sinema, video ve müzik eserlerinin 
denetiminde, tanımda belirtilen diğer haller yanında genel ahlâk ve genel sağlığa uygunluk yönün
den de incelenmesi olanağı getirilerek toplumun genel ahlâk ve genel sağlık yapısının da korunması 
amacıyla "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne" ibaresinden sonra "genel ahlâk ve 
genel sağlığa" ibaresi eklenmiştir. 

Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 13 üncü maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 3257 sayılı Kanunun 9 uncu 

maddesinin üçüncü fıkrasına Bakanlık veya mülkî idare amirlerince yapılacak denetimde fıkrada 
belirtilen haller yanında toplumun genel ahlâk ve genel sağlığına uygun olmayan eserlerin de yasak
lanması ve haklarında kanuni takibat açılabilmesi ve bu suretle toplumun genel ahlâk ve genel sağ
lık yapısının da korunması amacıyla 11 inci maddede yapılan düzenlemeye paralel olarak "Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne" ibaresinden sonra gelmek üzere "genel ahlâk ve genel 
sağlığa" ibaresi eklenmiştir. 

Tasarının 14 ve 15 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 15 inci maddesiyle kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca Türk 

vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde de 
yayın yapılabilmesi öngörüldüğünden, söz konusu mahalli yayınların etkin ve verimli bir şekilde 
denetiminin yapılabilmesi amacıyla Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna gerekli görülen yerlerde ay
rıca kadro ihdasına gerek olmaksızın, halen mevcut kadrolarından bölge teşkilatı kurulması im
kânını sağlamak amacıyla Tasarıya 3984 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasının 
ikinci cümlesini değiştiren çerçeve 16 nci madde eklenmiştir. 

Tasarının 16 nci maddesi 17 nci, 17 nci maddesi 18 inci, 18 inci maddesi 19 uncu ve 19 uncu 
maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci maddesinin kenar baş
lığının sadece "Terör tanımı"ndan ibaret olmasına rağmen maddede bunun yanında örgüt tanımı da 
yapılmıştır. Uygulamada, terör suçunun tanımında ve terör örgütlerinin belirlenmesinde bazı tered
dütler yaşanmaktadır. 
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3.10.2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunla Anayasanın "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti" 
başlıklı 26 ncı maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak kanunla yasaklanmamış düşünceyi 
açıklama ve yayma hürriyetinin kullanılmasını engelleyecek uygulamalara meydan vermemek ve 
İnsan Hakları Sözleşmesinin 10 uncu maddesinde yer alan "ifade özgürlüğü" ile 11 inci maddesin
de ifade edilen "toplanma ve örgütlenme özgürlüğü"nün kullanılmasına ilişkin kriterlere uyum sağ
lamak amacıyla terör suçu ve örgüt tanımını yeniden yapmak ve bu amaçla maddenin birinci fık
rasındaki tanımda yer alan baskı, korkutma, sindirme veya tehdidin ancak cebir ve şiddet kullanıl
ması halinde terör suçunun mümkün olabileceği; ikinci fıkrasındaki tanımda ise, terör suçunu iş
lemek amacıyla iki veya daha fazla kimsenin birleşmesi halinde terör örgütünün kurulmuş 
sayılacağı düşünülerek anılan fıkraları yeniden düzenlemek amacıyla Tasarıya, Terörle Mücadele 
Kanununun 1 inci maddesinin başlığı ile birinci ve ikinci fıkralarını değiştiren çerçeve 21 inci mad
de ilave edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 20 nci maddesinde kanun tekniğine uygun olarak değişiklik yapılmış ve 22 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 21 inci maddesi 23 üncü, 22 nci maddesi 24 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Kâtip 

Hasan Kara 
Kilis 
Üye 

Orhan Yıldız 
Artvin 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Recep Özel 
İsparta 

Üye 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 
(Toplantıya katılmadı) 

Başkanvekili 
Halil Özyolcu 

Ağrı 
Üye 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 

Üye 
Ahmet Güryüz Ketenci 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Harun Tüfekçi 

Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Esat Canan 

Hakkâri 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 

Üye 
Kerim Özkul 

Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(1. ve 5. maddelere muhalifim) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

(Toplantıya katılmadı) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 

TASARISI 
MADDE 1. - 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı 

Türk Ceza Kanununun 453 üncü maddesinde 
yer alan "'dört yıldan sekiz yıla kadar" ibaresi 
"'altı yıldan on yıla kadar" şeklinde değiştiril
miştir. 

MADDE 2. - 5/6/1935 tarihli ve 2762 
sayılı Vakıflar Kanununa aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

"'GEÇİCİ MADDE 2. - Cemaat vakıfları, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
onsekiz ay içinde 1 inci maddenin yedinci fık
rası uyarınca tescil başvurusunda bulunabilirler. 

MADDE 3. - 26/4/1961 tarihli ve 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun 55/A maddesi 
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

''Özel radyo ve televizyonlarla yayın 
Madde 55/A. - Seçimlerin başlangıç 

tarihinden oy verme gününün bitimine kadar 
özel radyo ve televizyon kuruluşları, yapacak
ları yayınlarda 2954 sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun 5, 20, 22 ve 23 üncü 
maddeleri ile 31 inci maddesinin ikinci fıkrası 
hükümlerine tâbidir. 

Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre özel 
radyo ve televizyonların yayın ilkelerinin belir
lenmesinde, Yüksek Seçim Kurulu görevli ve 
yetkilidir. 

Yapılacak yayınların yukarıdaki esaslara 
uygunluğunun gözetim, denetim ve değerlen
dirilmesinde, ülke çapında yayın yapan özel 
radyo ve televizyonlar için Yüksek Seçim 
Kurulu; bunun dışında yayın yapan özel radyo 
ve televizyonlar için yayının yapıldığı yer ilçe 
seçim kurulları görevli ve yetkilidir. 

İlçe seçim kurullarının verdiği kararlara 
karşı, 24 saat içinde il seçim kurullarına itiraz 
edilebilir. İl seçim kurulu kararları kesindir. 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 

TASARISI 
MADDE 1. -1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı 

Türk Ceza Kanununun 453 üncü maddesinde 
yer alan "dört yıldan sekiz yıla kadar" ibaresi 
"sekiz yıldan oniki yıla kadar" şeklinde değiş
tirilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Ülke çapında yayın yapan özel radyo ve 
televizyonların hangileri olduğunu belirlemeye 
Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. Yüksek 
Seçim Kurulunun buna ilişkin kararı Resmî 
Gazete'de yayımlanır." 

MADDE 4. - 298 sayılı Kanunun I49/A MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi 
maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlen- Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
mistir. 

"Özel radyo ve televizyon yayınlarına iliş
kin suçlar 

Madde 149/A. - Bu Kanunun 55/A mad
desine ve Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen 
esaslara aykırı olarak yayın yapılması halinde, 
ülke genelinde yayın yapan özel radyo ve 
televizyon kuruluşlarını Yüksek Seçim Kurulu, 
yerel yayın yapan özel radyo ve televizyon 
kuruluşlarını ise yayının yapıldığı yer ilçe 
seçim kurulu uyarır veya aynı yayın kuşağında 
açık bir şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe 
uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde, 
Yüksek Seçim Kurulu veya yayının yapıldığı 
yer ilçe seçim kurulunca, ihlâle konu prog
ramın yayını bir ilâ oniki kez arasında dur
durulur. Aykırılığın tekrarı hâlinde, ülke 
genelinde yayın yapan özel radyo ve televizyon 
kuruluşlarının yayınlarının Yüksek Seçim 
Kurulunca beş günden onbeş güne kadar dur
durulmasına, yerel yayın yapan özel radyo ve 
televizyonların yayınlarının ise yayının yapıl
dığı yer ilçe seçim kurulunca üç günden yedi 
güne kadar durdurulmasına karar verilir. 

Bu kararlar ilgili en yüksek mülkî amirler
ce derhâl yerine getirilir. 

Birinci fıkra hükmüne göre hakkında 
yayın durdurulması kararı verilen özel radyo ve 
televizyon kuruluşlarının sorumluları, onmilyar 
liradan seksenbeşmilyar liraya kadar, yerel 
yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluş
larının sorumluları, üçyüzelli milyon liradan 
dört milyar liraya kadar ağır para cezasıyla, 
yetkili mahkemesince cezalandırılır. Tekerrürü 
halinde bu cezalar üç misli olarak uygulanır. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bu fıkraya göre verilecek cezalarda Türk Ceza 
Kanununun 119 uncu maddesi uygulanmaz." 

MADDE 5. - 298 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 8. - Türkiye Cum
huriyetinin üye olduğu uluslararası ve bölgesel 
kuruluşlar ile bu kuruluşlara üye ülkelerin göz
lemcileri ve Hükümet tarafından uygun görülen 
uluslararası hükümet dışı kuruluşların gözlem
cileri, seçimlerin tüm aşamalarını sadece iz
leyebilirler." 

MADDE 6. - 5.5.1972 tarihli ve 1587 
sayılı Nüfus Kanununun 16 ncı maddesinin 
dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Ancak ahlâk kurallarına uygun düşmeyen 
veya kamuoyunu inciten adlar konulmaz, 
doğan çocuk babasının, evlilik dışında doğmuş 
ise anasının soyadını alır." 

MADDE 7. - 6.1.1982 tarihli ve 2577 sayılı 
İdarî Yargılama Usulü Kanununun 53 üncü mad
desinin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki (ı) ben
di eklenmiş ve (3) numaralı fıkrasının birinci 
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"ı) Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hür
riyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki 
protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin, Av
rupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş 
kararıyla tespit edilmiş olması." 

"Yargılamanın yenilenmesi süresi, (1) 
numaralı fıkranın (h) bendinde yazılı sebep için 
on yıl, (1) numaralı fıkranın (ı) bendinde yazılı 
sebep için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl ve 
diğer sebepler için altmış gündür." 

MADDE 8. - 2577 sayılı Kanuna 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 5. - 53 üncü maddenin 
(1) numaralı fıkrasının (ı) bendi, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin kesinleşmiş kararları ile bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Av-

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. - Tasarının 6 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. - Tasarının 8 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

rupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan baş
vurular üzerine verilecek kararlar hakkında uy
gulanır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
kesinleşmiş olan Avrupa İnsan Hakları Mah
kemesi kararlarına ilişkin yargılamanın 
yenilenmesi istemleri, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılır." 

MADDE 9. - 16.6.1983 tarihli ve 2845 
sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun 16 ncı maddesinin başlığı ''Yakalama 
ve tutuklama" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 10. - 3.5.1985 tarihli ve 3194 
sayılı İmar Kanununda yer alan "cami" 
ibareleri "ibadet yeri" olarak ve ek 2 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

''Ek Madde 2. - İmar planlarının tanzimin
de, planlanan beldenin ve bölgenin şartlan ile 
müstakbel ihtiyaçları göz önünde tutularak 
lüzumlu ibadet yerleri ayrılır. 

İl, ilçe ve kasabalarda mülkî idare amirinin 
izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak 
şartıyla ibadethane yapılabilir. 

İbadet yeri, imar mevzuatına aykırı olarak 
başka maksatlara tahsis edilemez." 

MADDE 11.-23.1.1986 tarihli ve 3257 
sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri 
Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Denetim : Cumhuriyetin Anayasada 
belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve kamu 
düzenine uygunluğu yönünden bu Kanunda 
tanımlanan eserlerin yetkililerce incelen
mesini," 

MADDE 12. - 3257 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesinde 
geçen "Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter
liği" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 13. - 3257 sayılı Kanunun 9 un
cu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. - Tasarının 9 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. - Tasarının 10 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. - 23/1/1986 tarihli ve 3257 
sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri 
Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Denetim : Cumhuriyetin Anayasada 
belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğüne, genel ahlâk 
ve genel sağlığa ve kamu düzenine uygunluğu 
yönünden bu Kanunda tanımlanan eserlerin 
yetkililerce incelenmesini," 

MADDE 12. - Tasarının 12 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. - 3257 sayılı Kanunun 9 un
cu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

''Bakanlık veya mülkî idare amirlerince 
yapılacak herhangi bir denetim sonucunda 
eserin Cumhuriyetin Anayasada belirtilen 
temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiy
le bölünmez bütünlüğüne ve kamu düzenine 
aykırı bulunması halinde hâkim kararı ile, 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise, 
Bakanlık veya mülkî idare amirinin yazılı em
riyle eser yasaklanır ve kanunî takibat açılır." 

"Yukarıdaki fıkralar uyarınca yetkili mer
cilerce verilen kararlar, yirmidört saat içinde 
yetkili sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. 
Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; 
aksi halde karar kendiliğinden kalkar." 

MADDE 14. - 22.11.1990 tarihli ve 3682 
sayılı Adlî Sicil Kanununun 9 uncu maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Özel kanun hükümleri saklıdır." 
MADDE 15. - 13.4.1994 tarihli ve 3984 

sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanunun 4 üncü mad
desinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ayrıca, kamu ve özel radyo ve televizyon 
kuruluşlarınca Türk vatandaşlarının günlük 
yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları 
farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilir." 

MADDE 16. - 3984 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasındaki "yedinci gün
den itibaren" ibaresi "yirmidört saat içinde" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

"Bakanlık veya mülkî idare amirlerince 
yapılacak herhangi bir denetim sonucunda 
eserin Cumhuriyetin Anayasada belirtilen 
temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiy
le bölünmez bütünlüğüne, genel ahlâk ve genel 
sağlığa ve kamu düzenine aykırı bulunması 
hâlinde hâkim kararı ile, gecikmesinde sakınca 
bulunan hâllerde ise, Bakanlık veya mülkî 
idare amirinin yazılı emriyle eser yasaklanır ve 
kanunî takibat açılır." 

"Yukarıdaki fıkralar uyarınca yetkili mer
cilerce verilen kararlar, yirmidört saat içinde 
yetkili sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. 
Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; 
aksi hâlde karar kendiliğinden kalkar." 

MADDE 14. - Tasarının 14 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. - Tasarının 15 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. - 3984 sayılı Kanunun 15 in
ci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cüm
lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Mahalli yayınları izlemek için gerekli 
görülen yerlerde halen mevcut kadrolardan böl
ge teşkilatı oluşturulabilir." 

MADDE 17. - Tasarının 16 ncı maddesi 
17 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 17. - 3984 sayılı Kanuna 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 10. - 4 üncü maddenin 
birinci fıkrasında öngörülen yönetmelik bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren dört ay 
içinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca 
hazırlanarak yürürlüğe konulur." 

MADDE 18. - 3.8.2002 tarihli ve 4771 
sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanunun 1 inci maddesinin (A) 
fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Savaş ve çok yakın savaş tehdidi hallerin
de işlenmiş suçlar için öngörülen idam cezaları 
hariç olmak üzere 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı 
Türk Ceza Kanunu, 7.1.1932 tarihli ve 1918 
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanun, 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman 
Kanunu ile 17.2.2000 tarihli ve 4533 sayılı 
Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı 
Kanununda yer alan idam cezaları müebbet 
ağır hapis cezasına dönüştürülmüştür." 

MADDE 19. - Aşağıdaki kanun hükümleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

a) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 462 nci maddesi, 

b) 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanununun 8 inci maddesi, 

c) 18.11.1992 tarihli ve 3842 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yar
gılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrası. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 18. - Tasarının 17 nci maddesi 
18 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 19. - Tasarının 18 inci maddesi 
19 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 20. - Tasarının 19 uncu maddesi 
20 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 21. - 12.04.1991 tarihli ve 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanunun 1 inci mad
desinin kenar başlığı "Terör ve örgüt tanımı" 
şeklinde birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, 
korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yön-
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 20. - 12.4.1991 tarihli ve 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanununa aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 10. - Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanunla 
yürürlükten kaldırılan 3713 sayılı Kanunun 
8 inci maddesi kapsamına giren suçlardan dolayı; 

1. - Yürütülen hazırlık soruşturmalarında 
Cumhuriyet Savcılıklarınca takipsizlik kararı 
verilir. 

2.- a) Haklarında kamu davası açılmamış 
tutuklu sanıklar Cumhuriyet Savcılıklarınca, 

b) Haklarında kamu davası açılmış tutuklu 
sanıklar ilgili mahkemelerce, 

Salıverilirler. 
3.- a) Henüz Yargıtaya gönderilmemiş 

veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında 
bulunan dosyalar hakkında hükmü veren mah
kemece, 

b) Yargıtayda bulunan dosyalar ilgili ceza 
dairesince, 

c) Cezalan infaz edilmekte olan hüküm
lülerin dosyaları hükmü veren mahkemece, 

Acele işlerden sayılmak ve Türk Ceza 
Kanununun 2 nci maddesi dikkate alınmak 
suretiyle karara bağlanır." 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

temlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cum
huriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, 
laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin var
lığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini 
zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçir
mek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, dev
letin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya 
genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte men
sup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her 
türlü suç teşkil eden eylemlerdir. 

İki veya daha fazla kimsenin birinci fık
rada yazılı terör suçunu işlemek amacıyla bir
leşmesi halinde bu Kanunda yazılı olan örgüt 
meydana gelmiş sayılır." 

MADDE 22. - 3713 sayılı Kanuna 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 10. - Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanunla 
yürürlükten kaldırılan 3713 sayılı Kanunun 8 in
ci maddesi kapsamına giren suçlardan dolayı; 

1. - Yürütülen hazırlık soruşturmalarında 
Cumhuriyet savcılıklarınca takipsizlik kararı 
verilir. 

2.- a) Haklarında kamu davası açılmamış 
tutuklu sanıklar Cumhuriyet savcılıklarınca, 

b) Haklarında kamu davası açılmış tutuklu 
sanıklar ilgili mahkemelerce, 

Salıverilirler. 
3.- a) Henüz Yargıtaya gönderilmemiş 

veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında 
bulunan dosyalar hakkında hükmü veren mah
kemece, 

b) Yargıtayda bulunan dosyalar ilgili ceza 
dairesince, 

c) Cezalan infaz edilmekte olan hüküm
lülerin dosyaları hükmü veren mahkemece, 

Acele işlerden sayılmak ve Türk Ceza 
Kanununun 2 nci maddesi dikkate alınmak 
suretiyle karara bağlanır." 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 21. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 22. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. At alay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı V. 
A. Aksu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 23. - Tasarının 21 inci maddesi 
23 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 24. - Tasarının 22 nci maddesi 
24 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. 
K. Unakıtan 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı V. 
Z Ergezen 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V. 
S. Güçlü 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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T.B.M.M. (S. Sayısı: 137) 

Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları 

Raporları (1/297) 

T.C. 
Başbakanlık 11.12.2002 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/196-279/5965 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Abdullah Gül 

Başbakan 
LİSTE 

Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/380 Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı 
1/385 Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı 
1/404 Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununa İki Ek 

ve Bir Geçici Madde Eklenmesi ile Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/408 Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında 
Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

1/410 Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/444 Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/450 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu 

Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/646 Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 

Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı 
1/689 Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
1/690 Sosyal Sigortalar Kurumu Kanun Tasarısı 
1/691 Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 

Kanununun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanun
lara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

1/692 Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı 
1/743 Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/773 Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlen

mesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/796 Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanunun

da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/805 Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye Cumhuriyetinin 

Katılımı ile İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan 
Anlaşmanın Kabul Edilmesi ile İlgili Müzakerelerin Nihaî Senedinin ve Türkiye Cum
huriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı 
ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/840 Türkiye'nin MATRA Programına Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/919 Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 2000 Yılına Ait 4 Sayılı Kararının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/928 Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/941 Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/943 Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/944 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet

vellerin Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Danıştay Başkanlığına 
Ait Bölümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/948 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Tasarısı 
1/968 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy

gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1/976 Adlî Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
1/980 Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun Tasarısı 
1/987 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu ile Devlet Memurları Kanunun

da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
1/998 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaş

masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
1 /l 003 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında Merkezî Finans 

ve İhale Biriminin Kurulması ile Ulusal Fonun Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zabıt
larının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

1/1016 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve 
Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1021 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, 
Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırıl
masına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

1/1024 Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 
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T.C. 
Başbakanlık 16.5.2000 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-39/2404 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar 
Kurulunca 1.3.2000 tarihinde kararlaştırılan "Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı" ile 
gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

îş ve işçi bulma hizmetlerinin bir Kamu görevi olarak devletçe yürütüleceği ilk defa 1936 yılın
da 3008 sayılı İş Kanunu ile düzenlenmiş ve bu görev daha sonra 1946 yılında 4837 sayılı Kanun
la kurulan İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Kurum, 15.3.1946 tarihinde 
faaliyete geçmiştir. Kurumun faaliyetleri için belirleyici olan Uluslararası Çalışma Teşkilâtının iş
sizlik hakkındaki 1919 tarihli ve 2 No'lu Sözleşmesi 16.2.1950 tarihinde; ücretli iş bulma 
bürolarının kapatılması hakkındaki 1933 tarihli ve 34 No'lu Sözleşmesi 11.2.1946 tarihinde; iş ve 
işçi bulma servisi kurulması hakkındaki 1948 tarihli ve 88 No'lu Sözleşmesi 30.11.1949 tarihinde; 
özel iş bulma büroları hakkındaki 1949 tarihli ve 96 No'lu Sözleşmesi 8.8.1951 tarihinde ve istih
dam politikasıyla ilgili 1964 tarihli ve 122 No'lu Sözleşmesinin de 9.11.1976 tarihinde onaylan
masına rağmen, İş ve İşçi Bulma Kurumunun aslî görevleri ancak 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı 
İş Kanununda belirtilmiştir. İş piyasasının düzenlenmesi ise planlı döneme geçilmeden ve söz-
konusu sözleşmeler onaylanmadan önce gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, Kurum iş 
piyasasının ülke çapında ve belli bir plan ve program çerçevesinde düzenlenmesini sağlayacak çağ
daş ve dinamik bir yapıya kavuşturulamamıştır. Böylece, Kurumun ülkemizdeki gelişmesi, özellik
le yasal düzenlemeler bakımından ihtiyaçların çok gerisinde kalmış, zaman zaman yapılan münferit 
değişiklikler ise arzu edilen etkinliği sağlayamamıştır. Bunun doğal sonucu olarak da Kurum, 
yukarıda belirtilen Uluslararası Sözleşmelere uygun bir şekilde teşkilât yapısını, hukukî statüsünü 
ve personel rejimini geliştiremediğinden, sadece iş ve iş bulma aracılığı faaliyetlerine ilişkin bir 
takım formaliteleri yerine getirmeye çalışan bir Kuruluş görünümünden öteye geçememiştir. 

Diğer taraftan, ekonominin esas nüvesini teşkil eden sermaye ve işletmeler hızla gelişerek 
çağın gereklerine uygun hale gelmişler ve bunları düzenleyen kuruluşlar da süratle büyümüşlerdir. 
Sermaye ile işletmelerin bu denli değişiklik göstermesine ve bunları organize eden borsalar ve ban
kalar gibi müesseselerin de hızla gelişmesine karşın, ekonominin diğer önemli faktörlerinden biri 
olan işgücü piyasası, Kurumun yapısının ekonomik ve sosyal gelişmelerin gerisinde kalmasının 
olumsuz etkileriyle de bu hızlı değişime ayak uyduramamıştır. 

Günümüzde istihdam ve işsizlik konusu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ortak sorunudur. 
Bu sorunun toplumsal ve ekonomik yansımaları hemen her ülkenin ekonomi politikalarından sorum
lu organlarını, istihdamı geliştirme ve işsizliği azaltma konusunda önlemler almaya zorlamıştır. 
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Bugün, batıdaki iş kurumları; 
- İşe yerleştirme, 
- İşgücüne vasıf kazandırma ve işbaşında eğitim, 
- Mesleğe yöneltme, 
- İş ve meslek danışmanlığı, 
- İş yaratma tedbirleri, 
- İş kurmaya destek ve yardım sağlama, 
- İşgücü piyasasını izleme ve düzenleyici rol oynama, 
- Meslekî rehabilitasyon tedbirleri uygulaması, 
- İşsizlik sigortası uygulaması, 
Ve benzeri faaliyetler yolu ile istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin sınırlanması konusunda 

önemli görevler yüklenmişler, böylece, bu ülkelerdeki iş kurumlarının rolü ön plana çıkmış, görev
leri yanında sorumlulukları da büyük ölçüde artmış bulunmaktadır. 

Ülkemizdeki İş ve İşçi Bulma Kurumunun, yasal görevleri bakımından batıdaki benzer iş kurum
larından büyük bir farklılığı bulunmamakla beraber yürütülen hizmetlerin kapsamı, etkinliği ve yay
gınlığı açısından bakıldığında, Kurumun büyük ölçüde modernize edilmeye ve çağdaş bir yapılan
maya ihtiyacı bulunmaktadır. Diğer taraftan, Kurumun batıdaki iş kurumlarına benzer hale getirilmesi, 
hem tam üyesi olma yolunda başvuruda bulunduğumuz Avrupa Birliğine uyum, hem de ülkemizde 
ciddî boyutlarda seyreden yapısal işsizlik sorunu ile mücadele açısından büyük önem taşımaktadır. 
Kurumun yeniden yapılandırılmasında 1949 yılında ülkemizce onaylanan İş ve İşçi Bulma Servisi 
kurulması hakkındaki 88 sayılı ILO sözleşmesinin 10 uncu maddesinin de vazgeçilmez bir gereği 
olarak, batı iş kurumlarında olduğu gibi işçi, işveren ve kamu yönetiminin temsiline dayalı, Genel 
Kurul, Yönetim Kurulu ve İl İstihdam Kurulları gibi organların oluşturulması gerekmektedir. 

Kurumun istihdamı koruma ve geliştirme görevinin yanı sıra işsizlikle mücadele edebilecek 
konuma getirilebilmesi, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlen
mesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ve 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile verilen görevlerin yerine getirilebil
mesi için yeniden yapılanması ve çağdaş anlamda sağlıklı bir örgüt yapısına kavuşturulması 
amacıyla "Türkiye İş Kurumu Kanun Tasarısı" hazırlanmıştır. 

Tasanda, 
- Günün ihtiyaç ve koşullarına göre Kurumun görevleri ve uygulayacağı aktif işgücü piyasası 

politikaları yeniden belirlenmiş, 
- Batı ülkelerinde olduğu gibi, katılıma dayalı bir yönetim biçimini gerçekleştirmek amacıyla 

işçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve İl İstihdam Kurul
ları adıyla organlar oluşturulması ve 

- Taşra teşkilâtının il düzeyinde etkin hale getirilmesi, 
öngörülmüştür. 
Ayrıca, tasarıda özel istihdam bürolarının ihdasına da yer verilmiştir. 
İşe yerleştirme hizmet dalının geçmişine bakıldığında, bu hizmetin bir kamu hizmeti olarak 

nitelendirildiği ve kamu tekeli şeklinde gelişme gösterdiği görülmektedir. Bunda, emeğin sömürül-
mesinin, bir başka ifade ile işçi simsarlığının önlenmesi düşüncesi, işgücü planlaması ve eğitim 
politikalarının yanı sıra birtakım ekonomik nedenler belirleyici rol oynamıştır. 
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Bununla birlikte son yıllarda ekonomik ve sosyal alanda görülen değişmeler, teknolojilerde 
sağlanan gelişmeler, küreselleşme olgusu ve bunun yarattığı uluslararası rekabet, işgücü 
piyasalarını derinden etkilemekte, işgücünün ve çalışma sistemlerinin yapısı değişmekte, işgücüne 
yönelik taleplerde yeni tercihler ortaya çıkmakta, genelde düşük nitelik gerektiren tekrara dayalı iş
ler azalmakta, işçilerde artık daha yüksek meslekî nitelik aranmakta, büro hizmetleri ve yönetimle 
ilgili işler çoğalmakta ve yaygınlaşmaktadır. Bütün bu değişme ve gelişmeler de işe yerleştirme hiz
metlerinde kamu tekeli uygulamasında bir serbestleştirmeye gidilmesini, bir diğer ifade ile özel işe 
yerleştirme faaliyetlerine de izin verilmesini gerekli kılmaktadır. 

Diğer taraftan, ülkemizde iş ve işçi bulma faaliyetlerinde bir devlet tekeli varolmasına karşın, 
danışmanlık firması adı altında pek çok firmanın iş ve işçi bulma aracılığı yaptığı da bir gerçektir. 
Konu ile ilgili bir yasal düzenlemenin bulunmamasından dolayı bu firmaların denetlenmeleri de 
mümkün olamamaktadır. Özellikle işsiz kesimin içinde bulunduğu malî ve sosyal konum dikkate 
alındığında, bunlara ilişkin bir sömürülme olasılığının sonuçlarını da dikkate almak gerekmektedir. 

Gerek ülkemizde yaşanan bu gerçeği, gerekse dünyadaki genel eğilim ve uygulamaları dikkate 
alan İş ve İşçi Bulma Kurumu, istihdam yönetiminde kullandığı yöntemleri gözden geçirmekte, teş
kilâtının yapısı ve işlevleri konusunda yeniden yapılanmaya gitmekte, istihdamın gerçekleştiril
mesinde özel müteşebbislerin de yer almasına ilişkin hazırlıkları yapmaktadır. 

1.2.1993 tarihinde T.C. Hükümeti ile Dünya Bankası arasında imzalanan ve 4.5.1993 tarihin
de yürürlüğe giren İkraz Anlaşması kapsamında, uygulamaya konulan ve temel amacı, etkili bir iş
gücü piyasası çerçevesinde üretken istihdamı artırmak olan İstihdam ve Eğitim Projesinin; 

- İşsiz ve vasıfsız işgücünün üretken işlerde istihdamlarını artırmak, 
- İstihdam hizmetlerini çağdaşlaştırmak ve bu bağlamda kurum hizmetlerinin otomasyon or

tamında verilmesini sağlamak, 
- Meslekî rehberlik ve istihdam danışmanlığı hizmetlerini geliştirmek, 
- İşgücü piyasası ile ilgili kararların etkinliğini artırmak, 
- Meslek standartları, sınav ve belgelendirme sistemini kurmak, 
hedeflerinin yanı sıra "istihdam hizmetlerinin çeşitlendirilerek etkinliğin artırılması" hedefi de 

bulunmaktadır. Projenin ikinci alt bölümü olan "istihdam hizmetlerinin çeşitlendirilmesi", istihdam 
hizmetlerindeki devlet tekelinin kademeli olarak kaldırılması ve özel istihdam bürolarının faaliyete 
geçmesiyle ilgili çalışmaları kapsamaktadır. 

Konu, uluslararası mevzuat bakımından ele alındığında, Anayasamızın 90 inci maddesine göre 
kanun hükmünde sayılan iki önemli sözleşme bulunmaktadır. Türkiye'nin 30.11.1949 tarihinde 
5448 sayılı Kanun ile onayladığı ILO'nun İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkında 88 sayılı 
Sözleşmesi, bu sözleşmeyi onayan her üye ülkeyi bir kamu ve parasız iş ve işçi bulma servisi bulun
durmak veya bulundurmasını sağlamakla sorumlu tutmuştur. 88 sayılı sözleşmede bir kamu ve 
parasız iş ve işçi bulma servisi kurma işi devlete bir görev olarak verilirken, yine de istihdam hiz
metlerinde katı bir devlet tekeli düşünülmemiştir. Çünkü sözleşmede yetkili makama özel iş ve iş
çi bulma büroları ile işbirliğinin temin edilmesi görevi de yüklenmiştir. 

Ayrıca ülkemizce ücretli iş bulma bürolarının kapatılmasını öngören 34 sayılı ILO Sözleş
mesini tadil eden 96 sayılı Özel İş Bulma Büroları Hakkındaki ILO Sözleşmesi 8.8.1951 tarihli ve 
5835 sayılı Kanunla onaylanmıştır. 96 sayılı Sözleşmenin 2 nci maddesinde "bu sözleşmeyi onayan 
her üye, kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma bürolarının tedricen kaldırılmasını ve diğer iş bul
ma bürolarının bir nizama bağlanmasını derpiş eyleyen II nci Bölüm hükümlerini mi, yoksa kazanç 
gayesi takip eden iş bulma büroları da dahil olmak üzere ücretli iş bulma bürolarının bir nizama 
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bağlanmasını derpiş eyleyen III üncü Bölüm hükümlerini mi kabul ettiğini onama vesikasında belir
tecektir." denilmektedir. 

96 sayılı Sözleşmenin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında da "Sözleşmenin III üncü Bölümün
deki hükümleri kabul eden her üye, II nci Bölümdeki hükümleri kabul ettiğini sonradan Genel 
Müdüre bildirebilir. Böylece Genel Müdür tarafından tescil edildiği tarihten itibaren, Sözleşmenin 
III üncü Bölüm hükümleri, anılan üye hakkında yürürlükten kalkarak II nci Bölüm hükümleri ken
disine tatbik edilir." ifadesi kullanılmaktadır. 

Türkiye, 96 sayılı Sözleşmesinin, istihdam hizmetlerinde herhangi bir şekilde devlet tekeli 
oluşturmayı öngörmeyen, gayet esnek III üncü Bölümüne tercihini koyarak onaylamıştır. Türkiye, 
Sözleşmeyi Onama Kanununun 3 üncü maddesinde, Sözleşmenin III üncü Bölümünden vazgeçip, 
bunun yerine, bir devlet monopolüne zemin hazırlayan II nci Bölümü ikame konusunda Çalışma 
Bakanlığına yetki vermiştir. 

Türkiye, şimdiye kadar 96 sayılı Sözleşmenin, onaylayan üye ülkelere tanıdığı III üncü Bölüm 
hükümlerinden vazgeçip, daha katı II nci Bölüm hükümlerini ikame etme ruhsatını kullanmamıştır. 
Bu durumda, Türkiye için ücretli iş bulma büroları hakkında 96 sayılı ILO Sözleşmesinin III üncü 
Bölümü hükümlerinin tatbik edilmesi gerekmektedir. 

Uluslararası alanda meydana gelen değişme ve gelişmelere paralel olarak sürekli ve hızla 
değişen işgücü piyasasındaki işgücü taleplerinin süratle karşılanması ve işsizliğin azaltılması, ulus
lararası sözleşmelerin hayata geçirilmesi ve halen gayrî resmî de olsa faaliyette bulunan danışman
lık firmalarının bir düzene bağlanabilmeleri ve denetlenebilmeleri açısından, özel istihdam 
bürolarının faaliyete geçirilmesini teminen bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu düzenleme çer
çevesinde kurulacak özel istihdam bürolarının, kanunla kurulu bulunan İş ve İşçi Bulma Kurumuna 
rakip kuruluşlar değil, Kurumun hizmetlerini tamamlayacak kuruluşlar olmaları öngörülmektedir. 
Özel istihdam bürolarının iş ve işçi bulma ile ilgili faaliyetlerinin denetiminin, Kurum Müfettiş
lerince yapılması öngörülmektedir. 

Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında işgücünün serbest dolaşımına ilişkin gelişmeler ile 
birlik üyesi ülkeler başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin ve uluslararası kuruluşların istihdam 
kurumlarının görev ve faaliyetlerine ilişkin çalışmaların izlenmesi, bunlara paralel olarak ülkemiz 
işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmaların yapılması; ikili işgücü ve sosyal güven
lik anlaşmaları ile kurumu ilgilendiren diğer anlaşmaların uygulanmasına ilişkin gelişmelerin 
değerlendirilmesi, çalışma hayatı, istihdam, işsizlik, aktif ve pasif işgücü programlan, işgücünün 
yapısı ve meslekî niteliğinin geliştirilmesi konuları ile ilgili olarak kurumu ilgilendiren yabancı 
mevzuatın taranıp incelenmesi ve yurt dışı istihdam hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin olarak 
araştırmalar yapılması kurumun faaliyetleri içerisinde bulunmakta ve bütün bu faaliyetler yabancı 
ülkelerle sürekli bilgi alışverişinde bulunulmasını, gerektirmektedir. 

Ekonomik ve sosyal alanda meydana gelen gelişmelere paralel olarak, yukarıda da izah edil
meye çalışıldığı üzere kurumun görev alanının da genişlemiş olması nedeniyle mevcut daire baş
kanlıklarına ilaveten, 

- Özel İstihdam Büroları Dairesi Başkanlığı, 
- Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 
- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 
adı altında üç yeni daire başkanlığının daha kurulması kararlaştırılmıştır. Tasanda, özel istih

dam bürolarının kurulması, çalışmaları ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslar belirtilmiş olup, ay
rıca İşsizlik Sigortası Kanunu ile kurulan İşsizlik Sigortası Daire Başkanlığına da Kurumun Daire 
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Başkanlıkları arasında yer verilmiş, halen illerde Şube Müdürlüğü olarak faaliyet gösteren taşra 
birimleri İl Müdürlüğüne dönüştürülerek 12 Bölge Müdürlüğü ise kaldırılmıştır. 

Kurumun, işverene ve işsize istenilen düzeyde hizmet sunabilmesi ve mevcut istihdam imkân
larını koruyabilmesi ve yeni istihdam imkânları yaratabilmesi için, bu hizmetleri yürüten per
sonelin, konusunda ihtisaslaşması gerekmektedir. Bunu sağlamak için de. tasanda "İstihdam ve 
Meslek Uzmanlığı"na kariyer meslek olarak yer verilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Bu madde ile ülkemiz iş piyasasına etkin bir biçimde hizmet sunabilmesi için merkezi 

Ankara ve kısaca "İŞKUR" diye anılacak olan Türkiye İş Kurumunun kurulması öngörülmüştür. 
Kurum, 5448 sayılı Kanunla onanmış olan İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkında 88 

sayılı ILO Sözleşmesi ve diğer Sözleşmeler ile değişen mevzuat gereği ve diğer ülkelerdeki emsal 
kuruluşlar dikkate alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Bağlı Kuruluşu olan Sosyal 
Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşu şeklinde, malî ve idarî bakımdan özerk, tüzel kişiliği haiz, 
kamu hizmeti yapan bir kurum olarak düzenlenmiştir. 

Kurumun yerine getirmekle yükümlü olduğu görevlerin, özel bir ihtisası gerektirmesi ve 
amacına uygun gerçekleştirilmesi, malî ve idari yönden özerk, fertlerle olan münasebetlerinde özel 
hukuk hükümlerine tâbi olmasını zorunlu kılmaktadır. 

Kuruluşu, görevleri ve hukuki statüsü dikkate alınarak Kurum, Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 
Devlet İhale Kanunu ve Sayıştay'ın vize, tescil ve denetimine tâbi tutulmamış, idarî, malî ve teknik 
bakımdan denetlenmesi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna verilmiş, Kurumun malları ve 
alacaklarının hangi hükümlere tâbi olacağı belirtilmiştir. 

Maddede ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memur, sözleşmeli ve geçici personelin 
bu Kanuna tâbi olmayacağı hususuna açıklık getirilmiştir. 

Madde 2.- Maddede bu Kanunda geçen tanımların açıklaması yapılmıştır. 
Madde 3.- Gelişen ve değişen dünya koşullarına uygun olarak ülkemizde ekonomik ve sosyal 

alanlardaki değişme ve gelişmelere katkıda bulunmak amacıyla dinamik bir iş kurumunun üstlen
mesi gereken görevler bu maddede düzenlenmiş; istihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin 
önlenmesi için uygulanacak aktif işgücü piyasası politikalarına yer verilmiştir. 

Madde 4.- Bu maddede: batı iş kurumlarında olduğu gibi katılıma dayalı bir yönetim biçiminin 
gereği olarak, Genel Müdürlüğün yanında Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve İl İstihdam Kurulları 
gibi işçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan organlar ihdas edilmiş, böylece hem uluslararası 
sözleşmelerde yer alan geniş kesimlerle işbirliği yapılması ilkesine uyulmuş, hem de Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulunun çeşitli yıllara ait raporlarında belirtilen önerilerin gereği yerine 
getirilmiştir. 

Madde 5.- Maddede, Genel Kurulun, belli sayıdaki işçi, işveren, kamu yönetimi temsilcilerin
den oluşacağı, Genel Kurulun toplanma zamanı ve şekli ile, Genel Kurula Ankara dışından 
katılacak üyelerin harcırahlarının kendi kurum ve kuruluşlarınca verileceğine açıklık getirilmiş, ay
rıca Genel Kurulun görev ve yetkileri de belirtilmiştir. 

Madde 6.- Türkiye İş Kurumunun yürütme organı olan yönetim Kurulunun oluşumu, görev ve 
yetkileri belirtilmiş, Yönetim Kurulu üyelerinde aranacak nitelikler, üyelerin görev süreleri ve 
görevden alınma şartlan maddede esas altına alınmış ve Yönetim Kurulunun toplantı ve karar sayısı 
ile başkan ve üyelerine yapılacak ödemeler maddede ayrıca gösterilmiştir. 

Madde 7.- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün: Genel Müdür ve Genel Müdür Yardım
cıları ile merkez ve taşra teşkilatından oluşacağı hüküm altına alınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 137) 



— 8 — 

Maddede ayrıca; 
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının görevleri ile Genel Müdürün temsil yetkisi ve 

bu yetkinin devri konusu, 
2477 sayılı Kanun doğrultusunda Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının atanmaların

da aranacak öğrenim şartı ve atama usulü ile 1. Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı ve Daire 
Başkanlarının atama usulleri, 

Kurumda atama yetkisinin, ilk dört dereceli kadrolardaki görevler için Yönetim Kuruluna, 
diğer kadrolardaki görevler için ise Genel Müdüre ait olduğu, 

hüküm altına alınmıştır. 
Madde 8.- Bu maddede Kurumun merkez teşkilatını oluşturan hizmet birimleri ile görevleri 

belirtilmiştir. 
Madde 9.- Kurumun otomasyona geçmekte olduğu göz önünde bulundurularak ve mevcut bürok

ratik işlemleri asgariye indirmek amacıyla taşrada koordinasyon hizmeti yürüten 12 Bölge Müdürlüğü 
kaldırılmakta, halen yürütme birimleri olan Şube Müdürlükleri ve Şefliklerden oluşan taşra teş
kilatının İl Müdürlükleri, Şube Müdürlükleri ve Şeflikler olarak yeniden örgütlenmesi ve bu suretle, 
İl düzeyinde etkin ve süratli hizmet verecek güçlü bir yapıya kavuşturulması öngörülmektedir. 

Madde 10.- Bu maddede, 21.1.1946 tarih ve 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunda yer alan Mahalli Danışma Komisyonları yerine Kurum organları 
arasına alman İl İstihdam Kurullarının nasıl oluşacağı, toplantı zamanları ve İl İstihdam Kurulu 
üyelerinin görevleri açıklanmıştır. 

Madde 11.- Kurumun, merkez ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticilerinin sorumluluğu 
3046 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine uygun olarak belirlenmiş, ayrıca, Kurumun iş ve işçi bul
maya yaptığı aracılık dolayısıyla sorumlu tutulamayacağı, Yönetim Kurulu, Başkan ve üyeleri ile 
Kurum personelinin 765 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanması açısından memur sayılacağı 
belirtilmiştir. 

Maddede ayrıca 3046 sayılı Kanunun 38 inci maddesine paralel olarak Genel Müdür ve her 
kademedeki yöneticilerin yetki devrine dair esaslar hüküm altına alınmıştır. 

Madde 12.- Kurumun daha önce tâbi olduğu 3460, 440 ve 2929 sayılı Kanunların yürürlükten 
kalkmış olması, yine Kurumun 233 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin kapsamı dışında kal
ması, öte yandan, 88 sayılı Uluslararası Sözleşmenin 9 uncu ve 1475 sayılı İş Kanununun 83 üncü 
maddesine istinaden iş ve işçi bulmaya ilişkin hizmetleri bir kamu görevi olarak yürütmesi karşısın
da, Kurum personelinin bu Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanuna aykırı ol
mayan hükümlerine tâbi olacağı belirtilmiştir. 

Öte yandan, Kurumun, Uluslararası Sözleşmeler, İş Kanunu ve bu Kanun hükümlerine göre is
tihdamın geliştirilip yaygınlaştırılması ve işsizlikle mücadele gibi ülke ekonomisi için hayatî önem 
taşıyan konularda üstlendiği görevlerin istenilen düzeyde yürütülmesini sağlamak, özellikle, 
Kurumun görevleri arasında bulunan iş piyasası araştırmaları, iş ve meslek analizleri, iş ve meslek 
danışmanlığı, işe yerleştirme, meslekî eğitim ve meslekî rehabilitasyon hizmetlerini istenilen 
düzeyde yürütebilmek için Kurumun ihtiyaç duyduğu özel ehliyet ve liyakata sahip personel açığı, 
oluşturulan İstihdam ve Meslek Uzmanlığı unvanı ile kapatılmak istenmiştir. 

Böylece, hukuk düzenimizin bir kaynağını teşkil eden 88 sayılı Sözleşmenin 9 uncu maddesin
deki amir hüküm doğrultusunda, kariyer esasına dayalı İstihdam ve Meslek Uzmanı adı altında 
nitelikli personelin Kurumda görev yapmasına imkân sağlanmış olmaktadır. 
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Kurumun merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli personel istihdam edilebilmesine imkân 
tanınmıştır. 

Genel Müdürlükçe uygun görülen dört yıllık yüksek öğrenim yapmış personele, bütün özlük 
haklarından faydalanmak, maaş ve ödeneklerini almak kaydıyla Kurumun çalışmaları ile ilgili alan
larda master ve sertifika programına katılma imkânı tanınmıştır. 

Kurumun Ankara dışındaki icra, takip ve dava işleri için Genel Hükümlere göre vekâlet akdi 
ile lüzum görülecek sayıda avukat çalıştırılabileceği esası getirilmiştir. 

Maddede ayrıca, Kurum personeline fazla çalışma ücreti ve ikramiye verilmesi esası getirilmiştir. 
Madde 13. - Bu maddede, Kurumun gelirleri sayılmıştır. 
Madde 14-17. - Uluslararası alanda meydana gelen gelişmelere paralel olarak sürekli ve hızla 

değişen işgücü piyasasındaki işgücü taleplerinin süratle karşılanması ve işsizliğin azaltılması, ulus
lararası sözleşmelerin hayata geçirilmesi ve şu anda gayri resmî de olsa faaliyette bulunan danış
manlık firmalarının düzen ve disiplin altına alınarak denetlenebilmesi açısından Kurumun hizmet
lerini tamamlar nitelikte özel istihdam bürolarının faaliyete geçirilmesini teminen bir yasal düzen
lemeye ihtiyaç duyulmuş ve söz konusu büroların kuruluşuna izin verilmesine, iznin yenilenmesine 
ve faaliyet ve denetimine ilişkin esaslar 96 sayılı ILO Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda düzen
lenmiştir. 

Böylece Türkiye İş Kurumu'nun iş ve işçi bulmadaki aracılık tekelini gereği gibi kullanmasına 
olanak bulamamasından doğan sakıncalar giderilmiş, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap veril
miş ve Kurumun sınırlı da olsa rekabet içinde gelişmesine olanak sağlanmıştır. 

Madde 18. - Bu maddede özürlü ve eski hükümlülere ilişkin para cezalarının Kuruma aktarıl
ması ve kullanımına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Madde 19. - Kamu ve özel kesim işyerlerine iş ve işgücü konularında, Kuruma bilgi verme 
zorunluluğu getirilmekte ve bu bilgilerin genel istihdam ve işsizlik sigortası çalışmalarından başka 
amaçla kullanılamayacağı ve açıklanamayacağı belirtilmektedir. 

Ayrıca Kurumun idarî ve adlî merciler nezdindeki işlemlerinde belgelerinin geçerliliği ile ilgili 
ispat kolaylığı sağlamak amacıyla elektronik veya bilgi işlem ortamında işlem yapılması ve arşiv-
leme esası getirilmiştir. 

Madde 20. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerinde değişiklik yapmak 
suretiyle İstihdamı ve Meslek Uzmanlarının emsali kariyer uzmanların faydalandıkları malî haklar
dan istifade etmelerine imkân tanınmaktadır. 

Madde 21. - Maddede, Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile 1475 sayılı İş Kanununda ve diğer mevzuatta geçen İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel 
Müdürlüğü ibaresinin Türkiye İş Kurumu olarak değiştirileceği belirtilmiştir. 

Madde 22. - 14-15-16-17 nci maddelerdeki düzenlemeye paralel olarak 1475 sayılı İş 
Kanununun 2869 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişik 85 inci maddesinin 2 nci fıkrası 
yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 23. - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenecek yönetmelikler açıklan
mıştır. 

Geçici Madde 1. - a) Bu Kanun uyarınca yapılacak düzenlemeler nedeniyle, kadro, unvan, sınıf 
ve derecesi kaldırılan veya değiştirilen personelin tüm malî ve sosyal hakları konusunda uy
gulanacak esaslar, kadro ve görev unvanları değişmeyenlerin atanmasına ilişkin usuller bu maddede 
belirtilmiştir. 
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b) Bu madde ile Kanunun yayımlandığı tarihte en az dört yıllık yüksekokul mezunu Kurum 
personeli için bir defaya mahsus olmak üzere ÖSYM tarafından yapılacak yazılı, Genel Müdürlük
çe oluşturulacak komisyon tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olanların İstihdam ve Mes
lek Uzmanlığı kadrolanna, Kurumda en az üç yıllık hizmet süresini tamamlamamış olanların İstih
dam ve Meslek Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanacakları, yapılan bu sınavın yeterlik sınavı 
yerine geçeceği esası getirilerek Kurum personeline ayrı bir imkân tanınmıştır. 

c,d) Bu Kanun ile yeniden düzenleme yapılıncaya kadar birimlerin görevlerinin nasıl 
yapılacağı, bu kanunda öngörülen yeni Yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut Tüzük ve 
Yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı ve 
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu yürürlüğe girinceye kadar Genel Kurula katılacak Kurum 
çalışanlarının Bakan tarafından belirleneceği esasa bağlanmıştır. 

e) Bu Kanun ile İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu olarak yeniden 
düzenlendiğinden, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadrolar ile taşınır ve taşınmaz 
mallar ve hakların Türkiye İş Kurumu'na devredildiği belirtilmiştir. 

f) Kurumun ilk Genel Kurul toplantısının altı ay içinde yapılacağı belirtilmiştir. 
Madde 24. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle 21.1.1946 tarih ve 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 

Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile ek ve değişikliklerinin yürürlükten kaldırıldığı 
belirtilmiştir. 

Madde 25-26. - Bu Kanunun yürürlük tarihi ile yürütme mercii belirtilmiştir. 
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu 17.1.2003 

Esas No. : 1/297 
Karar No. : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 19.12.2002 tarihinde Esas Komisyon olarak Plan 

ve Bütçe Komisyonuna, Tali Komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Türkiye İş 
Kurumu Kanunu Tasarısı" Komisyonumuzun 26.12.2002 tarihinde yaptığı 2 nci birleşiminde gün
deme alınmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında yapılan toplantıda konunun 
daha ayrıntılı bir şekilde ele alınarak olgunlaştırılması ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesini 
sağlamak amacıyla bir alt komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 

Adalet ve Kalkınma Partisinden Çorum Milletvekili Agah Kafkas, Balıkesir Milletvekili Tur
han Çömez, İstanbul Milletvekili Lokman Ayva ve Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi ile 
Cumhuriyet Halk Partisinden Ankara Milletvekili Bayram Meral ve Mersin Milletvekili Hüseyin 
Güler'in seçildiği alt komisyon, başkanlığına Çorum Milletvekili Agah Kafkas'ı seçerek çalış
malarına başlamıştır. Alt komisyon 14.1.2003, 15.1.2003 ve 16.1.2003 tarihlerinde yaptığı toplan
tılarında İş-Kur temsilcileri ile çalışma hayatının sosyal tarafları olarak bilinen TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, 
TİSK ve İşçi Emeklileri Dernek temsilcilerini de dinlemiştir. 

Alt Komisyon yaptığı çalışmalarda ilgililerin görüş ve değerlendirmeleri sonunda yeni bir 
metin düzenleyerek Komisyon Başkanlığına sunmuştur. 

Komisyonumuz bu defa; 
16.1.2003 tarihinde yaptığı 3 üncü birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Adalet ve Maliye 

Bakanlıkları ile İş-Kur Genel Müdürlüğü ve çalışma hayatının sosyal taraflarının temsilcilerinin 
katılımlarıyla söz konusu tasarıyı yeniden gündemine almıştır. Komisyonumuz yapmış olduğu bu bir
leşiminde alt komisyon tarafından hazırlanan yeni metnin esas alınarak görüşülmesine karar vermiştir. 

Bu anlamda alt komisyon tarafından hazırlanan ve Komisyonumuz tarafından da benimsenen 
bu yeni metin ile, 

İş-Kur Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "bağlı kuruluşu" olmak üzere yeniden düzen
lenmiş, 

Kurumun görevlerinde bazı yeni düzenlemeler eklenerek ve redaksiyona tabi tutularak bazı 
sadeleştirmeler de yapılmış, 

Genel Kurulun oluşumundaki üye sayısı 50 üyeden 80 üyeye çıkarılmış ve toplantı süresinin 
de iki yıla indirilerek, görevler yeniden düzenlenmiş, 

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri yeniden düzenlenmiş ve görevleri de sadeleştirilmiş, 
Ana hizmet birimlerinden, Özel İstihdam Dairesi Başkanlığı ile Dış İlişkiler ve Bilgi işlem 

Dairesi Başkanlıkları kaldırılarak diğer uygun daire başkanlıkları içinde yer verilmiş, 
Yardımcı Hizmet Birimlerinden Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile İdari İşler 

Dairesi Başkanlığı birleştirilmiş, 
Yönetmeliklerle düzenlenebilir gerekçesi ile daire başkanlıklarının görevleri tasandan çıkarılmış, 
Özel İstihdam Bürolarına yurt dışına işçi gönderebilme yetkisi de verilmiş, 
Bilgi verme ve gizlilik maddesine cezai müeyyide eklenmiştir. 
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Ayrıca Tasarıya, 
Kurum personeline ek ödeme verilmesine ilişkin hüküm de eklenmiş, 
Geçici madde yeniden düzenlenmiş ve sözleşmeli personelin kadroya atanmasına ilişkin 

hüküm metinden çıkarılmış, 
Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve yürürlük maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
Mahfuz Güler 

Bingöl 
Üye 

Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 
Ankara 

Üye 
Şerif Birinç 

Bursa 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Nükhet Hotar 

İzmir 
(İmzada bulunamadı) 

Başkanvekili 
Agah Kafkas 

Çorum 
Üye 

Bayram Ali Meral 
Ankara 

Üye 
İrfan Riza Yazıcıoğlu 

Diyarbakır 

Üye 
Enver Öktem 

İzmir 
(Bazı maddelere muhalifim 

gerekçeleri ve maddeler ekdedir) 
Üye 

Hüseyin Tanrıverdi 
Manisa 

Üye 
Medeni Yılmaz 

Muş 
Üye 

Nurettin Sözen 
Sivas 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Hüseyin Güler 

Mersin 
Üye 

Şükrü Ayalan 
Tokat 

Kâtip 
Bayram Özçelik 

Burdur 
Üye 

Turhan Çömez 
Balıkesir 

Üye 
Lokman Ayva 

İstanbul 

Üye 
Nevzat Doğan 

Kocaeli 

Üye 
Ali Ar s lan 

Muğla 
Üye 

Cevdet Erdöl 
Trabzon 

Üye 
Alim Tunç 

Uşak 

KARŞI OY 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER 

KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Türkiye İş Kurumu Kanun Tasarısıyla ilgili olarak alt komisyonca hazırlanan 6. Maddenin 2. 

Bölümünde yer alan "Toplantılara iştirak eden Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinden, Genel 
Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı dışındaki üyelerine, Yönetim Kuru üyesi kadrosunun karşılığı 
olan aylık ve diğer ödemeler, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı üyelerine ise bu görevleri 
nedeniyle 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenen miktarlarda ilave aylık 
ücret verilir." şeklindeki öneriyi kabul etmiyorum. 
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Hükümet, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek, hem asgarî üc
ret tespitinde hem de memur zammında oldukça ketum davranmıştır. Yine aynı gerekçelere 
dayanılarak, çalışanların hakettikleri zorunlu tasarruflar ödenmemektedir. 

Bu tasanda belirlenen ücret ıskalası ile böyle bir tasarruf düşüncesi olmadığı anlaşılmaktadır. 
Yönetim Kurulu üyelerine verilmesi düşünülen ücret, özellikle de Genel Müdür ve Yardımcılarına 
verilmesi düşünülen ilave yüksek ücret, yeni bir ayrıcalıklı kurum oluşturulduğu izlenimini doğur
maktadır. Bu nedenle Toplantıya iştirak eden yönetim kurulu başkan ve üyelerine tasanda teklif 
edilen "ücret" değil daha hakkaniyetli olduğunu düşündüğümüz "huzur hakkı" ödemesi yapılmasını 
ve bu huzur hakkının yıllık Tüketici Enflasyon oranında arttırılmasını öneriyorum. 

Türkiye İş Kurumu Kanun Tasarısının İkinci Kısım Birinci bölümünde yer alan "Özel İstihdam 
Büroları" başlığı altında getirilen düzenlemenin ve devamındaki maddelerin tümüne Anayasamızın 
değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilkelerinden olan sosyal devlet ilkesine aykırılığı 
yönünden muhalefet şerhi koyuyorum. 

Ayrıca, emeğin adeta köle gibi alınır satılır duruma gelmesine yol açacak olan böyle bir uy
gulamaya İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 4 üncü maddesinde yer alan "Hiç kimse kölelik veya 
kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır" ilkesine ay
kırılığı, dolayısıyla İnsan Hakları kavramını, nitelikleriyle birlikte benimseyen Anayasamızı da ih
lal etmesi yönünden de karşı olduğumu beyan ederim. 

17.1.2003 
Enver Öktem 

İzmir 

KARŞI OY 
Birinci Maddenin "Kurumun malları, alacakları, banka hesapları 9.6.1932 tarih ve 2004 sayılı 

İcra ve İflas Kanunu ile 1.3.1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından Devlet malı 
hükmünde olup haczedilemez, alacakları da devlet alacağı derecesinde imtiyazlıdır. Kurum mallan 
hakkında İcra ve İflas Kanununun iflasa ilişkin hükümleri uygulanmaz." hükmü Anayasanın Eşit
lik, Sosyal Hukuk Devleti ilkelerine ve Hukukun Üstünlüğü prensibine aykırıdır. 

Şerif Birinç 
Bursa 
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SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ KISIM 

Türkiye İş Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kurumun Görevleri 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1.- Bu Kanun ile, istihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsiz

liğin önlenmesi faaliyetlerinde bulunmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere Türkiye 
İş Kurumu kurulmuştur. Kurum, görevlerini 25.8.1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanunu dışında kalan 
iş ve işçi isteyenleri de kapsayacak şekilde düzenler ve yürütür. 

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluş
larda, kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, sosyal güvenlik kuruluşlarında, genel ve kat
ma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bun
ların bağlı ortaklıklarında, il özel idareleri ve belediyelerle bunların kurdukları birlik ve mües
seselerde aylık ve ücret alan ve işçi statüsünde çalışmayan memur, sözleşmeli personel ve geçici 
personelin istihdamı hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olup, özel hukuk hüküm
lerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur. 

Kurum, 26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa ve Sayıştay'ın vize, 
tescil ve denetimine tabi olmayıp, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenir. 
Kurumun malları, alacakları, banka hesapları 9.6.1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 
1.3.1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından Devlet malı hükmünde olup hac
zedilemez, alacakları da Devlet alacağı derecesinde imtiyazlıdır. Kurum malları hakkında İcra ve İf
las Kanunu'nun iflasa ilişkin hükümleri uygulanmaz. Kısa adı "İŞKUR" dur. 

Tanımlar 
MADDE 2.- Bu Kanunda geçen; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını, 
Türkiye İş Kurumunu, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü, 
Türkiye İş Kurumu Genel Kurulunu, 
Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunu, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü 

Bakanlık 
Bakan 
Kurum 
Genel Müdür 
Genel Kurul 
Yönetim Kurulu 
Genel Müdürlük 
İfade eder. 
Kurumun görevleri 
MADDE 3.- Kurumun görevleri şunlardır: 
a) Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmak, istihdamı koruyucu, geliş

tirici ve işsizliği azaltıcı tedbirler geliştirmek, 
b) İşgücü piyasasındaki ve mesleklerdeki durum ve gelişmeleri izlemek, bunlarla ilgili araştır

malar yapmak, yaptırmak, derlenen işgücü piyasası bilgileri ile ilgili istatistikleri yayınlamak, iş ve 
meslek analizleri yapmak, yaptırmak, meslekleri tanımlamak ve yayınlamak, 
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c) İşgücü piyasasına ilişkin her türlü bilgiyi toplamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu 
oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, 

d) Eğitim-istihdam arasındaki ilişkinin kurulmasını ve işgücü arz ve talebinin dengeli bir 
biçimde oluşmasını sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile işgücü planlaması 
yapmak, kamuoyu oluşturmak, 

e) İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanması yolunda gerekli çalışmaları yapmak, iş
gücünün yurtiçinde ve yurtdışında uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uy
gun işgücü bulunmasına ve yurtdışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek, 

f) Yasal olarak istihdamı zorunlu olanların istihdamlarına katkıda bulunmak, özel istihdam 
projeleri uygulamak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak mesleki eğitim ve mesleki 
rehabilitasyon hizmetleri vermek, verdirmek, 

g) İşgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere Kuruma kayıtlı işsizlere ve 
işini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya bulunan işgücüne mesleğe hazırlık, meslek edindirme, 
meslek değiştirme ve meslek geliştirme eğitimi vermek, verdirmek, kendi işini kuracak işsizlere 
yönelik mesleki bilgi ve beceri kazandırma kursları düzenlemek, girişimcilik eğitimi ve iş kurma 
danışmanlık hizmeti verilmesini sağlamak ve benzeri aktif işgücü programları uygulamak, 

h) İstihdamdaki işgücüne işyerlerinde eğitim seminerleri düzenlemek, işyerlerinin, işgücüne 
mesleki nitelik kazandırılması ve geliştirilmesine yönelik politikalar oluşturmalarına yardımcı ol
mak ve işyeri mesleki eğitim programları uygulamalarına gerektiğinde eğitici ve materyal desteği 
sağlamak suretiyle katkıda bulunmak, Kurum hizmetlerinin tanıtımını yapmak, 

i) Gerektiğinde ihalelere katılmak suretiyle, yurtiçinde veya uluslararası düzeyde kurum ve 
kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek, 

j) Meslek danışma merkezleri aracılığı ile mesleğe yöneltme faaliyetlerinde bulunmak, iş ve 
meslek danışmanlığı hizmeti sunmak, iş arama becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim prog
ramları uygulamak, psikolojik danışmanlık hizmeti vermek, 

k) Uluslararası kuruluşların çalışma hayatına ilişkin olarak aldıkları kararları izlemek, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti'nin taraf olduğu Kurumun görev alanına giren ikili ve çok taraflı anlaşma, 
sözleşme ve tavsiye kararlarını uygulamak, 

1) 25.8.1999 tarih ve 4447 sayılı Kanun gereği işsizlik sigortası işlemlerini yürütmek, 1475 
sayılı İş Kanunu, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile diğer 
kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevleri yerine getirmek. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kurumun Organları 

Organlar 
MADDE 4.- Kurum aşağıdaki organlardan oluşur: 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Genel Müdürlük, 
d) İl istihdam kurulları. 
Kurum Teşkilatı ekli 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 
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Genel Kurul ve görevleri 
MADDE 5.- Genel Kurul, Bakanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında; 
a) Adalet, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskân, Sağlık, Ulaştırma, 

Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Kül
tür, Turizm, Orman, Çevre Bakanlıkları ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Hazine Müsteşarlığı, 
Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Başbakanlık Devlet Personel, 
Özelleştirme İdaresi, Devlet İstatistik Enstitüsü, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Des
tekleme İdaresi, Özürlüler İdaresi Başkanlıkları, Millî Prodüktivite Merkezi, GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Sosyal Sigortalar Kurumu, 
Bağ-Kur ve Kurumdan iştirak edecek Genel Müdür düzeyinde birer temsilci, 

b) Üye sayıları itibariyle en fazla üyeye sahip ilk üç sıradaki İşçi Konfederasyonlarınca üye 
sayıları oranları dikkate alınarak belirlenecek on yedi, üye sayısı itibariyle en fazla üyeye sahip İş
veren Konfederasyonunca belirlenecek on, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliğinden beş, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan üç, Türkiye 
Sakatlar Konfederasyonundan her özür grubunu temsilen birer olmak üzere toplam dört, Türkiye 
Ziraat Odaları Birliğinden iki, Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek İş Hukuku ve Sosyal 
Güvenlik ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri dallarında dört Öğretim Üyesi, Kurum 
çalışanları adına Kurumda temsil yetkisine sahip Kamu Görevlileri Sendikasınca görevlendirilecek 
bir temsilci, 

Olmak üzere 80 üyeden oluşur. 
Genel Kurul üyeleri iki yıl süre ile görev yaparlar. Herhangi bir nedenle bu görevleri sona eren

lerin yerlerine kalan süreyi tamamlamak üzere Genel Kurula üye veren birimlerce yeni üyeler 
görevlendirilir. Genel Kurul iki yılda bir Kasım ayı içinde Bakanın çağrısı üzerine olağan toplan
tısını yapar. Ayrıca, Bakan gerekli görmesi halinde olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

Genel Kurulun görevleri şunlardır; 
a) Devletin ekonomik ve sosyal politikalarına uyumlu ulusal istihdam politikasının oluşturul

masına katkıda bulunmak, uygulanan politikalardaki dönem içindeki gelişmeleri değerlendirmek, 
b) İstihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesini sağlayacak 

tedbirleri belirlemek ve önerilerde bulunmak, 
c) Kurumun dönem faaliyet raporlarını ve işsizlik sigortasına ilişkin faaliyet raporlarını görüş

mek, Kurumun görevlerini geliştirici tedbirleri belirlemek ve önerilerde bulunmak, 
Genel Kurul görüşmelerinin sonuçlan raporla tespit edilir, bu raporlar Bakanlığa ve Başbakan

lık Yüksek Denetleme Kuruluna en geç iki ay içinde verilir. 
Yönetim Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri 
MADDE 6.- Yönetim Kurulu; Kurumun en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorumluluğa sahip 

organı olup, Genel Müdürün Başkanlığında, müşterek kararla Yönetim Kurulu üyeliğine atanan bir 
Genel Müdür Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının önerisi üzerine müşterek karar
la atanan bir temsilci ile en çok üyeye sahip işçi konfederasyonu, işveren konfederasyonu ve Esnaf 
ve Sanatkârlar Konfederasyonunca belirlenen birer üyeden olmak üzere altı üyeden oluşur. Genel 
Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. 
Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süreleri biten üyeler, yeni üyeler göreve baş
layıncaya kadar görevlerine devam ederler. Görev süresi içinde herhangi bir nedenle yönetim kurulu 
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üyeliği sona erenlerin yerlerine aynı usulle bir ay içinde yenileri atanır veya belirlenir. Bu şekilde 
göreve gelenler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlarlar. Yönetim Kurulu üyelerinin, 
Devlet memurluğuna atanabilme şartlarını taşımaları, ayrıca atama ile gelecek üyelerin en az lisans 
düzeyinde öğrenim yapmış olmaları zorunludur. 

Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere, üye tam 
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın 
bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu 
üyesi Genel Müdür Yardımcısı Kurula başkanlık eder. Mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan 
üyelerin ücretlerinden, Yönetim Kurulu Yönetmeliğine göre kesinti yapılır. Yönetim Kurulunun 
çalışma, alt kademelere devredebileceği yetkiler ile diğer hususların usul ve esasları Yönetim 
Kurulunun teklifi ve Bakanın onayı ile çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Toplantılara iştirak eden 
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinden Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı dışındaki 
üyelerine, Yönetim Kurulu üyesi kadrosunun karşılığı olan aylık ve diğer ödemeler. Genel Müdür 
ve Genel Müdür Yardımcısı üyelerine ise bu görevleri nedeniyle 22.01.1990 tarihli ve 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim 
Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenen miktarlarda ilave aylık ücret verilir. Yolluklarında ise 
10.02.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Gene! Müdürlükçe hazırlanan Kurumun bütçe teklifi ile bütçenin bölümleri arasında ödenek 

aktarılması ve ek ödenek alınması önerilerini değerlendirerek Bakanlığa sunmak, bütçe bölüm
lerinin maddeleri arasında ödenek aktarmalarını yapmak, bilançoyu ve faaliyet raporunu inceleyip 
onaylamak, 

b) Kurumca hazırlanan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik tasarılarını 
inceleyerek Bakanlığa sunmak, 

c) Kurumun faaliyet alanına ilişkin dönem faaliyet raporlarını Genel Kurulun bilgisine sunmak. 
d) İl İstihdam Kurullarının raporlarını inceleyip değerlendirmek ve Genel Müdürlüğe öneriler

de bulunmak. 
e) Yüksek Denetleme Kurulu Raporları hakkında Kurumun cevaplarını içeren raporu in

celemek ve gereği için karar vermek, 
0 Özel istihdam bürolarının faaliyetlerine izin vermek, faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin 

raporları değerlendirmek, iznin yenilenmesi ile verilen izinlerin iptali konularında karar vermek, 
g) Kurumun yurtiçinde ve uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara vereceği eğitim ve danış

manlık hizmetleri ile işverenlere verilen Kurum hizmetlerinin hangilerinden ne kadar masraf kar
şılığı alınacağına karar vermek, 

h) Kurumun merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin kurulması ve gerekli görülen değişikliklerin 
yapılması hususlarında ilgili makamlara önerilerde bulunmak; Genel Müdürün önerisi üzerine, özel 
kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kurumun 1-4 dereceli kadrolarına atamalar 
yapmak ve Kurum adına imza yetkisi verilecek personeli belirlemek, 

i) Kurum personelinin eğitimi amacıyla düzenlenen yıllık eğitim programlarını onaylamak, 
j) Kurum adına her türlü hizmet satın alınması, taşınır ve taşınmaz mal edinilmesi, bunların 

idaresi, inşaat yaptırılması, satılması, takası ve trampası veya kuruma ait binaların hizmet binası, 
eğitim tesisi, kreş ve benzeri hizmetlere tahsisi hakkındaki önerileri inceleyip karara bağlamak, 
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k) Kurum taşınmaz mallarının, Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlara rayiç veya emsal değer 
üzerinden kiraya verilmesi, Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlar arasında karşılıklı olarak taşın
mazlara ihtiyaç duyulması halinde, rayiç bedellerin eşit olması veya aradaki bedel farkının % 10'u 
geçmemesi durumunda, bedelsiz olarak karşılıklı kullanım hakkı verilmesi ile ilgili önerileri in
celeyip karara bağlamak, 

1) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı artırılmak üzere 
bedeli yüz milyar liradan fazla olan sözleşmeler ve yapılacak işler hakkında karar vermek, 

m) Kovuşturulmasında Kurum için yarar görülmeyen dava ve icra kovuşturmalarının açıl
maması, henüz dava ve icra kovuşturması haline gelmemiş olan uyuşmazlıkların uzlaşma yoluyla 
çözümlenmesi ve bunlara ait paraların terkini önerilerini, Kurum için yarar görülmeyen hallerde 
dava ve icra kovuşturmalarından vazgeçilmesi, kanun yollarına başvurulmaması, bunlara ait para ve 
malların terkini, Kurum leh ve aleyhine açılmış dava ve icra kovuşturmalarının uzlaşma yoluyla 
çözümü hakkındaki Önerileri karara bağlamak, 

n) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin başkaca önerilerini inceleyip karara bağlamak 
ve bu Kanunla verilen benzeri görevleri yapmak. 

Genel Müdürlük 
MADDE 7.- Genel Müdürlük, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. 
Genel Müdür, Genel Kurulun önerilerini dikkate alarak Yönetim Kurulu kararları ile Kurum 

mevzuatı doğrultusunda bütün işleri yürütür. Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer 
kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlar, idarî ve adli merciler ile üçüncü şahıslara karşı 
Kurumu temsil eder. Temsil yetkisini gerektiğinde genel hükümlere göre devredebilir. Kurum 
avukatının bulunmadığı yerlerde ve zamanlarda bunlara ait görevlerin yerine getirilmesinde; Genel 
Müdür, icra ve yargı mercileri nezdindeki temsil yetkisini uygun göreceği bir Kurum personeline 
devredebilir. 

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yük
sekokullardan mezun olanlar arasından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesin
de müşterek kararname ile atanırlar. Teftiş Kurulu Başkanı, I.Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanları 
en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar arasından, bunlar dışın
da kalan 1-4 dereceli kadrolara Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Diğer 
Kurum personeli Genel Müdür tarafından atanır. 

Merkez teşkilatı 
MADDE 8.- Kurumun merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri 

ve yardımcı hizmet birimlerden oluşur. 
Ana hizmet birimleri 
MADDE 9.- Kurumun ana hizmet birimleri şunlardır: 
a) İşgücü Yetiştirme Dairesi Başkanlığı, 
b) İstihdam Dairesi Başkanlığı, 
c) İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı, 
Danışma ve denetim birimleri 
MADDE 10.- Kurumun danışma ve denetim birimleri şunlardır: 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Hukuk Müşavirliği, 
c) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. 
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Yardımcı hizmet birimleri 
MADDE 11.- Kurumun yardımcı hizmet birimleri şunlardır: 
a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
b) İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
c) Savunma Uzmanlığı. 
Taşra teşkilatı 
MADDE 12.- Kurumun taşra teşkilatı; İl düzeyinde kurulacak İl Müdürlüklerinden ve merkez 

nüfusu 100.000 ve yukarı olan veya Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi çalışan sayısı 10.000' in 
üzerinde bulunanlardan gerekli görülen ilçelerde kurulacak Şube Müdürlüklerinden oluşur. 

İl istihdam kurulları ve görevleri 
MADDE 13.- İl İstihdam Kurulları, illerde Valinin veya görevlendireceği bir Vali Yardım

cısının başkanlığında, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir üst düzey temsilci, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü bulunan yerlerde Bölge Müdürüjl Millî Eğitim 
Müdürü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürü, Gençlik ve Spor İl Müdürü, 
Sanayi ve Ticaret İl Müdürü, Kurum İl ve Şube Müdürleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odası Başkan
ları veya görevlendirecekleri birer temsilci, İl Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı veya 
görevlendireceği bir temsilci, İl Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı temsilcisi, İl Organize Sanayi Bölgeleri Müdürleri, en çok üç üniversite öğretim üyesi, 
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu tarafından belirlenecek bir temsilci, Valinin, İlin istihdam 
yapısını dikkate alarak davet edeceği eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ile diğer kurum ve 
kuruluş temsilcileri ve o ilde en çok üyeye sahip İşçi ve İşveren Konfederasyonlarının birer temsil
cisinden oluşur. İl İstihdam Kurulları her yıl Eylül ayı içinde olağan toplantısını yapar. Kurul, Baş
kanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplantı yapılabilir. Kurulun sekreterya görevi Kurum 
İl Müdürlüklerince yerine getirilir. 

İl İstihdam Kurullarının görevleri şunlardır; 
a) İl düzeyinde istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirleri saptamak, 
b) İl istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak, işgücü yetiştirme etkinliklerini 

yönlendirmek üzere yerel düzeyde geçerli olacak ilke ve politikaları belirlemek ve önerilerini 
Kuruma bildirmek, 

c) Kurum İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıllık işgücü eğitim planlarını inceleyerek varsa 
gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Kuruma bildirmek, 

d) Eğitim planı uygulaması ile ilgili olarak yöredeki işgücü yetiştirme ve istihdam etkinliklerini 
izleyip değerlendirmek ve değerlendirme raporlarını Kuruma göndermek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sorumluluk ve Yetki Devri 

Sorumluluk ve yetki devri 
MADDE 14.- Kurumun merkez ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yükümlü 

bulundukları görevleri, mevzuata uygun olarak yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludurlar. 
Genel Müdür ve her kademedeki Kurum yöneticileri, sınırlarını açıkça beliıtmek şartıyla, yet
kilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler. Ancak, yetki devri yetkiyi devredenin sorum
luluğunu kaldırmaz. 

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli sorumlulukları bakımından 765 sayılı 
Türk Ceza Kanununun tatbikinde devlet memuru sayılırlar, bu kişiler hakkında 4483 sayılı Memur
lar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Kurum iş ve işçi arayanların isteklerini karşılayamamaktan ve hizmet akdi yapılmasına aracılık 
ettiği hallerde, tarafların ileri sürecekleri zarar ve ziyandan sorumlu değildir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Personel Statüsü ve Kurum Gelirleri 

Personel statüsü 
MADDE 15.-Kurum personeli, Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlere 

atanan kadrolu kişiler ile sözleşmeli personelden oluşur. Kurum personeli hakkında bu Kanun ile 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, ve kadrolu personel 
hakkında 8.6. 1949 tarih ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uy
gulanır. 

Kurum, Ankara dışındaki icra, takip ve dava işleri için Genel Hükümlere göre vekalet akdi ile 
lüzum görülecek sayıda avukat çalıştırabilir.Kurum leh ve aleyhine açılan davalar ile icra takiplerin
den tahsil edilen vekalet ücretlerinden Hukuk Müşavirlerine, kadrolu Avukatlara ve Hukuk servis
lerinde fiilen görev yapan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesi 
gereğince ödeme yapılır. Vekalet ücretinin ödeme esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir. 

Kurum, merkez ve taşra teşkilatında İstihdam ve Meslek Uzmanı çalıştırabilir. 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip, Kurumun ihtiyaç duyduğu 
alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı 
sonucunda başarılı bulunanlar İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar. İstih
dam ve Meslek Uzman Yardımcılığına atananlar, bu görevde en az üç yıl çalışmak kaydıyla açılacak 
yeterlilik sınavında başarılı olmaları halinde İstihdam ve Meslek Uzmanı unvanını alırlar. Yapılacak 
yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, üst 
üste iki defa yapılacak sınavda başarılı olamayanlar, bu unvanlarını kaybederler ve durumlarına uy
gun başka kadrolara nakledilirler. 

Bu Kanunun 16 ncı maddesinin (d) bendinde yer alan, 1475 sayılı İş Kanununun 98 inci mad
desinin (c) bendi uyarınca Kuruma aktarılan idarî para cezaları hariç olmak üzere Kurum gelirlerin
den, Kurumda fiilen çalışan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında görevlendirilenler dahil 
kadrolu personele görev unvanı, çalışma verimi ve hizmetlerin rasyonelliğini sağlayacak ilkeler göz 
önünde bulundurularak Yönetim Kurulunca uygun görülen ve Bakanlıkça onaylanan oran ve mik
tarda ek ödeme verilir. Ek ödemelerin aylık tutarı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tanım
lanan en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 200'ünü geçemez. Ek 
ödemelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve Dam
ga Vergisi hariç her hangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz. Ek ödemeye ilişkin usul ve esaslar 
çıkarılacak bir yönetmelikle tespit edilir. 

Fazla çalışma gerektiren her türlü Kurum işleri için çalışma saatleri dışında görevlendirilecek 
Kurum personeline (1,2 ve 3 üncü derece yönetici kadrolarında bulunanlar dahil) fazla çalışma yap
tırılabilir. Yapılacak fazla çalışma ücreti ve fazla çalışmanın yaptırılması ile ilgili diğer hususlar 
Kurum Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Bakanlıkça tespit edilir. 

Kurumda fiilen çalışan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında görevlendirilenler dahil 
kadrolu personele, her yıl asgari ücretten az olmamak üzere (gösterge, ek gösterge, özel hizmet taz
minatı, taban aylığı ve kıdem aylığı dahil) kendi aylıkları tutarında iki ikramiye verilir. İkramiyenin 
tarihlerini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Kurum gelirleri 
MADDE 16.- Kurumun gelirleri şunlardır: 
a) Her yıl Bakanlık bütçesine Kurum için konulan ödenek, 
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b) Yurtiçinde ve uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara verilecek eğitim hizmetleri ile 
Kurum hizmetleri karşılığı işverenlerden alınan masraf karşılıkları ve özel istihdam bürolarının 
faaliyete geçmeleri konusunda verilen izinle ilgili işlemler karşılığında alınan masraf karşılıkları. 

c) 1475 sayılı İş Kanununun 98 inci maddesinin (C) bendi uyarınca Kuruma aktarılan idarî para 
cezaları, 

d) Bu Kanun gereğince özel istihdam bürolarından alınan idarî para cezaları, 
e) Kurumun taşınır ve taşınmaz mallarından elde edilen gelirler, 
f) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan ve Yönetim Kurulunca kabul edilen bağış ve 

vasiyetler ile Kurumca hazırlanan standart form ve benzerlerinin satışından elde edilecek gelirler. 
Kuruma ait gayrimenkullerin kira bedelleri her yıl Devlet İstatistik Enstitüsünce açıklanan 

Tüketici Fiyat Endeksindeki artış oranından az olmamak üzere rayiç veya emsal değerle belirlenir. 
İKİNCİ KISIM 

Özel İstihdam Büroları, Çeşitli Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Özel İstihdam Büroları 
Özel istihdam bürolarının kurulması, izin verme, yenileme ve denetim 
MADDE 17.- İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun 

işçiler bulunmasına aracılık etme görevi, Kurum ve bu amaçla gerçek ve tüzel kişiler tarafından 
kurulan özel istihdam bürolarınca yapılır. Özel istihdam büroları. Kurumdan i/in almak kaydıyla iş 
ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunabilirler. Yurtdışı iş ve işçi bulma faaliyeılerine ilişkin sözleş
melerin kurumca onaylanması zorunludur. 

Özel istihdam bürolarının iş ve işçi bulma faaliyetlerine izin verilebilmesi için talepte bulunan 
gerçek kişiler ile tüzel kişileri idare, temsil ve ilzama yetkili kişilerin; 

a) Türk vatandaşı ve en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları, müflis veya konkordato 
ilan etmiş olmamaları, 

b) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 
ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almış veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şah
siyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik. 
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya is
timal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştıiTna, kara 
para aklama veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulun
mamaları, 

c) Güvenilir bir malî bünye ile iş ve işçi bulma faaliyetlerini gerçekleştirebilecek ölçüde 
yönetim, nitelikli uzman personel ve teknik donanıma ve uygun bir işyerine sahip olmaları, 

d) İş ve işçi bulma aracılığı izni için on milyar lira tutarında kafi ve süresiz banka teminat mek
tubu ile istenilen diğer bilgi ve belgeleri Kuruma vermeleri, masraf karşılığı ödemeleri ve yazılı 
talepte bulunmaları gerekir. Talepler Kurumca değerlendirilir. Kurum kabul veya red kararını en geç 
30 gün içerisinde talep sahibine yazılı olarak bildirir. 

Kurumca verilen izinler üç yıl süreyle geçerlidir. İzin süresi, iznin sona erme tarihinden 
itibaren en az bir ay önce yazılı talepte bulunulması, iznin verilmesinde aranan şartların mevcut ol
ması, ilave kat'i ve süresiz teminat mektubu verilmesi ve yenileme masraf karşılığı ödenmesi kay
dıyla, Kurumca üçer yıllık sürelerle yenilenebilir. İş ve işçi bulma aracılığı izni için talep edilen 
teminat miktarı, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarih ve 2İ3 sayılı 
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Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden 
değerleme oranında her yıl arttırılarak uygulanır. Faaliyette bulunan özel istihdam büroları, izin al
mak için vermiş oldukları teminat mektubunu her yıl yeniden tespit edilen miktara tamamlamak 
zorundadırlar. Kuruma verilen teminat mektupları, izin ve yenileme talebinin reddi halinde kararın 
tebliğ tarihinden itibaren, yenileme talebinde bulunulmaması halinde izin süresinin bitimini 
müteakip bir ay içinde iade edilir. İznin iptali halinde, iptal kararının kesinleşmesini müteakip 
teminat Kuruma gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen teminat ilgilinin hiçbir borcuna mahsup 
edilemez. 

Kurum, iş ve işçi bulma faaliyeti için izin verilmesi ve izin yenilenmesi işlemleri ile ilgili 
olarak özel istihdam bürolarından masraf karşılığı alır. 

Özel istihdam bürolarının bu kanunun uygulanması ile ilgili faaliyetlerini denetleme yetkisi 
Kurum müfettişlerine aittir. Özel istihdam büroları, müfettişlerin istedikleri her türlü bilgiyi vermek 
ve bu bilgilerin doğruluğunu ispata yarayan defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmek zorundadırlar. 

Özel istihdam bürolarının bilgi toplamaları, kullanmaları, kuruma bilgi verme yüküm
lülükleri 

MADDE 18.- Özel istihdam büroları, iş arayanlar ve açık işyerlerine ilişkin bilgileri sadece iş 
ve işçi bulma faaliyeti için gerekli olması halinde toplayabilir, işleme tabi tutabilir veya bunlardan 
yararlanabilir. Bu bilgilerin kişiye ait veya iş ya da işletme sırlarıyla ilgili olması halinde özel istih
dam büroları, bunları ancak ilgilinin izin vermesi halinde toplayıp kullanabilirler. Özel istihdam 
bürolarının bu verileri iş ve işçi bulma faaliyeti çerçevesinde bir üçüncü şahsa vermeleri halinde, bu 
şahıs söz konusu bilgileri ancak, kendisine veriliş amacına uygun şekilde işleme tabi tutabilir veya 
bunlardan yararlanabilir. İş ve işçi bulma faaliyetinin sonuçlandırılmasını müteakip özel istihdam 
bürolarına verilmiş olan evrakın ilgilisine iade edilmesi gerekir. 

Özel istihdam büroları iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edemez ve 
ücret alamazlar. İşe yerleştirme faaliyeti karşılığı ücret sadece işverenden alınır. Ancak, yönetmelik
le belirlenecek meslekler ve üst düzey yöneticiler için işe yerleştirilenlerden ücret alınmasına izin 
verilebilir. 

İş ve işçi bulma faaliyetleri ile ilgili olarak; 
a) Kurumun iznine sahip olmayan bir özel istihdam bürosu ile yapılan anlaşmalar, 
b) Yönetmelikte öngörülmemiş ise, özel istihdam büroları ile iş arayanlar arasında bir ücret 

ödenmesine ilişkin yapılan anlaşmalar, 
c) Özel istihdam bürolarının yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlarla ücret konusunda 

anlaşma yapmaları, onlardan ücret almaları veya herhangi bir şekilde menfaat temin etmeleri halin
de özel istihdam büroları ile işverenler arasında yapılmış bulunan anlaşmalar, 

d) İşgücünün sigortasız çalışması veya sendikaya üye olmaması ya da asgari ücretin altında üc
ret ödenmesi koşullarını taşıyan anlaşmalar, 

e) Bir işverenin veya bir iş arayanın, işe yerleştirme faaliyeti için diğer özel istihdam büroların
dan veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar, 

Geçersizdir. 
Özel istihdam büroları işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan iş arayanlar, açık işler ve 

işe yerleştirmelerle ilgili istatistikleri düzenli olarak Kuruma bildirmek, uygulamanın takibi için 
gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri de talebi üzerine Kuruma vermek zorundadırlar. 
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İzin talebinin reddi, yenilenmemesi, iptali ve kararlara karşı itiraz 
MADDE 19.- Bu Kanunun 17 nci maddesi uyarınca iş ve işçi bulma faaliyetlerine izin veril

mesi ve iznin yenilenmesi için öngörülen şartların yerine getirilmemiş olması halinde izin ve 
yenileme talebi reddedilir. 

Özel istihdam bürolarına verilen izinler; iznin verildiği ya da yenilendiği tarihten itibaren 18 
ay içerisinde hiçbir işe yerleştirme işlemi gerçekleştirilmemiş, izin verilmesi veya yenilenmesi için 
aranan şartların taşınmadığı veya kaybedildiği tespit edilmiş, bu Kanunun 18 inci maddesinin birin
ci fıkrasındaki yükümlülüklere Kurum tarafından yazılı olarak ikaz edilmelerine rağmen uyulmamış 
veya aynı maddenin üçüncü fıkrasının (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtildiği şekilde bir anlaşma 
yapılmış olması ve 20 nci maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan fiillerin üçüncü kez tekrarlan
ması halinde iptal edilir. 

Özel istihdam büroları red, yenilememe ve iptal kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edebilirler. İtirazların 30 gün içinde sonuçlandırılması zorun
ludur. İtiraz yoluna başvurulmuş olması ilgililerin yargı yoluna gitme haklarını ortadan kaldırmaz. 

İdari para cezaları 
MADDE 20.- Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 
a) Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerle işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan 

istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma vermeyen özel is
tihdam bürolarına beş yüz milyon lira, 

b) Kurum Müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri 15 gün içerisinde ibraz et
meyen özel istihdam bürolarına bir milyar lira, 

İdarî para cezası verilir. 
İdari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme 
oranında her yıl arttırılarak uygulanır. 

İdari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre için
de Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler kararın kendilerine 
tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz 
üzerine verilen kararlar kesindir. Mahkemeye başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Özürlü ve eski hükümlülere ilişkin para cezalarının kuruma aktarılması ve kullanımı 
MADDE 21.- 1475 sayılı İş Kanununun 98 inci maddesinin (C) bendi uyarınca Kuruma ak

tarılan paralar, özürlüler konusunda Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile Bakanlık İş Sağlığı ve Güven
liği Genel Müdürlüğü'nün görüşleri alınmak suretiyle, özürlü ve eski hükümlülerin mesleki eğitimi, 
mesleki rehabilitasyonu ve istihdamı ile kendi işini kurma ve bu gibi hizmetlerde kullanılır. Kurum 
özürlülerle ilgili olarak gerçekleştirdiği hizmetlere ilişkin raporları en geç izleyen yılın Mart ayı 
sonuna kadar Özürlüler İdaresi Başkanlığı'na gönderir. 

Kamu kurum ve kuruluşları her yıl Nisan ayı içerisinde çalıştırdıkları işçi sayısı ile çalıştırdık
ları özürlü ve eski hükümlü sayısını, özürlü ve eski hükümlü açık kontenjanlarını ve kontenjan faz
lası özürlü ve eski hükümlü sayısını Kuruma bildirmek zorundadırlar. Bu bildirimlerde istihdam 
edilmesi istenilen özürlü ve eski hükümlülerde aranılan koşullara da yer verilir. 
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Özürlü ve eski hükümlüler, Kurumca belirlenen açık kontenjanlarda, Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği 
ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak 
Sınav Yönetmeliği çerçevesinde istihdam edilirler. 

Bilgi verme ve gizlilik 
MADDE 22.- Kurum tarafından kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bil

gi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur. İşverenlerden toplanan bilgiler, 
genel istihdam ve işsizlik sigortası çalışmalarından başka amaçla kullanılamaz ve açıklanamaz. Bu 
maddeye aykırı davrananlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Kurum işlemlerinin bilgi işlem ortamında yapılması ve arşivlenmesi 
MADDE 23.- Kurumca bu Kanuna göre yapılacak işlemler internet de dahil her türlü 

elektronik bilgi iletişim araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılabilir ve arşivlenebilir. 
Elektronik ortamda bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilebilir. 

Kurum, faaliyetleri ile ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün olmadığı hallerde sıhhatlerin
den şüpheyi davet etmeyecek kopyalarını ve yazıların makine ile alınmış suretlerini saklamak 
zorundadır. Bu belgelerin mikrofilm, mikro fış şeklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri or
tamlarda saklanmaları mümkündür. 

Elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılanlar dahil her türlü işlemlerin ve arşivîenen bil
gilerin tespit ve tevsikinde Kurumun kayıtları esas alınır. Bu bilgi ve belgeler adli ve idarî merciler 
nezdinde geçerlidir, itiraz edilmesi halinde ispat mükellefiyeti itiraz edene aittir. 

Elektronik ortamda bilgi ve belge alınıp verilmesi ve arşivlerne konularına ilişkin usul ve esas
lar yönetmelikle belirlenir. 

Muafiyetler 
MADDE 24.-a)Kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallar ile bunların alım ve satım işlemleri ve 

bunlardan elde edilen hak ve gelirler, 
b) Kurum tarafından açılan ve Kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilanlar, 
c) Satışı yapılan veya satın alınan gayrimenkullerle ilgili tapu işlemleri, 
d) Kurumca yapılan bütün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alın

ması gereken yazı ve belgeler ve bunların suretleri, 
e) İlgili kanunlarda Kurumun adı veya Kuruluş Kanununda yazılı olmasa dahi, her türlü vergi, 

resim ve harç ile belediyelerde yürütülecek her türlü hizmet karşılığı alımdan alman ücretler, 
Kurumun doğrudan doğruya hizmetlerinden yararlanmadığı fon ve kuruluşlara katkı paylarından 
muaftır. Diğer kanunlarda yer alan bütün muafiyet ve istisnalar saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapan Hükümler 
MADDE 25.- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 
a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A/l 1 numaralı bendine "Devlet Bütçe Uz

man Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcıları", 
"Devlet Bütçe Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "İstihdam ve Meslek Uzmanlığına", 

b) I Sayılı Cetvelinin (I/h) bendine, "Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "İstihdam ve Meslek Uzmanları" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 137) 



- 2 5 -

c) Mülga 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinin; "II 
Tazminatlar" bölümünün "A- Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (h) alt bendine "Devlet Bütçe Uz
manları" ibaresinden sonra gelmek üzere "İstihdam ve Meslek Uzmanları" 

İbareleri eklenmiştir. 
MADDE 26.- Ekli 1 sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek ve 190 sayılı Kanun Hük

münde Kararname Eki III sayılı cetvele Türkiye İş Kurumu bölümü olarak eklenmiştir. 
MADDE 27.-1475 sayılı İş Kanununun değişik 85 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"Ancak, tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığı ile özel istihdam bürolarının faaliyet

lerine Kurumca izin verilebilir. İzin verilen özel istihdam büroları yönetmelikle belirlenecek mes
lekler ile üst düzey yöneticiler dışında iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin 
edemez ve ücret alamazlar." 

MADDE 28.- 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Sigortalı işsizin, hastalık ve analık sigortalarına ait primleri Fon tarafından işsizlik ödeneğinin 
ödendiği sürece ilk altı ay için 2/3 oranında, izleyen aylarda tam olarak Sosyal Sigortalar Kurumuna 
veya ilgili sandıklara aktarılır. Bu primler, sigorta primlerinin hesabında esas alınan alt kazanç sınırı 
üzerinden hesaplanır." 

MADDE 29.- 4447 Sayılı Kanunun 51 inci maddesinin; birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi 
eklenmiş ve 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"g) Yukarıdaki bentlerde belirtilen iş kanunları kapsamına girmeyen sigortalılardan hizmet 
akitleri, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu 
kapsamında yapılmış olan toplu iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesi bulunmayan hallerde Borç
lar Kanunu hükümleri doğrultusunda (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerindeki hükümlere paralel olarak 
sona ermiş olmak." 

"Ancak, işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için hizmet akdinin başvuru sırasında grev, 
lokavt, veya kanundan doğan ödevler nedeniyle askıya alınmamış olması gerekmektedir." 

MADDE 30.- 4447 Sayılı Kanunun 52 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"b) İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güven
lik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen," 

Yönetmelik 
MADDE 31.- Bu Kanun ile ilgili olarak, 
a) Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve İl İstihdam Kurullarının toplanma, çalışma usul ve esasları, 
b) Kurum personelinin görevde yükselmesine ve atanmasına ilişkin usul ve esaslar, 
c) Kurum personelinin çalışma usul ve esasları, 
d) Kurumun merkez ve taşra teşkilatına ait birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları, 
e) İşgücü yetiştirme ve geliştirmeye ilişkin usul ve esaslar, 
f) Kurum işlemlerinin bilgi işlem ve internet ortamında yapılması ve arşivlenmesine ilişkin 

usul ve esaslar, 
g) Teftiş Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları, 
h) Hukuk Müşavirliğinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları, 
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i) İstihdam ve Meslek Uzmanları ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınması için yapılacak 
yarışma ve yeterlik sınavlarına ilişkin usul ve esaslar, 

j) İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu çalışma usul ve esasları, 
k) Özel istihdam bürolarına izin verilmesi ile büroların çalışma ve denetim usul ve esasları, 
Yönetmeliklerle belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Geçici ve Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1.- a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk Genel Kurul 2003 
yılının Kasım ayı içinde yapılır. 

b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden sosyal 
taraflarca belirlenen üyelerin görevleri görev süresince devam eder. Atama ile gelen üyelerin görev
leri sona erer. Ancak atama ile gelen üyeler, bu kanuna göre atamalar yapılıncaya kadar görevlerine 
devam ederler. 

c) Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebiyle Kurum memurlarından (şahsa bağlı kadroda 
olanlar hariç) aylık aldıkları kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar Kurumun merkez veya taşra teşkilatın
da, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yeni bir kadroya atanabilirler. 
Atama yapılıncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilirler. Bunların eski kad
rolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları (bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ayı geçmemek üzere) şahıslarına bağlı olarak devam eder. 

İkinci bentte belirtilenlerin Kurumun merkez ve taşra teşkilatındaki kadrolara atanmaları halin
de, bu kadrolarda kaldıkları sürece yapılacak her türlü ödemeler toplamının net tutarı, eski kad
rolarında en son ayda almış oldukları her türlü ödemeler toplamının net tutarından az olduğu tak
dirde, bu durum giderilinceye kadar aradakijark, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın taz
minat olarak ödenir. 

d) Bu Kanunun öngördüğü düzenlemeler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay için
de yapılır. Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar, Türkiye İş Kurumu'na ait hizmetler; Kanunun yayımı 
tarihinden önce bu görevleri yürüten merkez ve taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 32.- 21.1.1946 tarih ve 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 
MADDE 33.- Bu Kanunun; 
1) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 15 inci maddesinin 4 üncü ve 6 ncı fıkraları ile 17, 18, 19, 

20, 27, 28, 29, 30 uncu ve geçici birinci maddeleri yayımı tarihinde, 
2) Diğer maddeler 09.08.2001 tarihinden itibaren, 
Yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 34.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABU 

EKLİ CETVEL VE LİSTELER 

EK -1 Sayılı Cetvel 

TÜRKIYE IŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Gcno! Müdür Sene! MiidSr Yrd. Ana Hizınci Sirinılori Danışma ve Denetim 

Genel Müdür • jenei Müdür Yrd. 
Genci Müdür Yrd. 
(ienel Müdür Yrd. 

I- İşgücü Yetiştirme Dairesi 
Başkanlığı 

2- İstihdam Dairesi Başkanlığı 
3- İşsizlik Sigortası Dairesi 

Başkanlığı 
4-ÖzeI İstihdam Büroları 

Dîürırsi Başkanlığı 
5-Dış İlişkiler Dairesi 

Başkanlığı 

1- Teftiş Kumlu Başk 
2- Hukuk Müşavirliğ 
3- Araştırma Planlam 

Koordinasyon Dair 
Başkanlığı 
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KURUMU : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 
TEŞKİLATI : Merkez 
CETVEL : III 

(1) SAYILI LİSTE 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

UNVANI SINIFI ADEDİ ADEDİ 
l.DERECE 

Genel Müdür 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Genel Müdür Yardımcısı 
Teftiş Kurulu Başkanı 
I. Hukuk Müşaviri 
İstihdam Dairesi Başkanı 
İşgücü Yetiştirme Dairesi Başkanı 
APK Dairesi Başkanı 
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı 
Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı 
İdari İşler Dairesi Başkanı 
özel İstihdam Büroları Dairesi Başkanı 
Silgi fşien: Dairesi 3as!<.ırw 
Dış İlişkiler Dairesi Başkanı 
Hukuk Müşav-ri 
Başmüfettiş 
Şube Müdürü 
APK Uzmanı 
İstihdam ve Meslek Uzmanı 
Eğitim Uzmanı 
Savunma Uzmanı 
Sivil Savunma Uzmanı 
Muhasebeci 
Ayniyat Saymanı 
Daktilograf 
Mühendis 
Matematikçi 
İstatistikçi 
Sosyal Çalışmacı 
Tabip 
Psikolog 
Avukat 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
•""•İH 

GİH 
CÎH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
TH 
TH 
SH 
SH 
SH 
AH 

1 
5 
3 

13 
25 
20 
2 
24 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
I 
2 
4 
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UNVANI 

2. DERECE 

Başmüfettiş 
Müfettiş 
Şuhc Müdür. 
istihdam ve I leslek Uzmanı 
Eğitim Uzms ıı 
Sivil Savurur. ı Uzmanı 
Mühendis 
Avukat 

3 . D E R E C E 

Müfettiş 
Şube Müdürü 
İstihdam ve K eslek Uzmanı 
Eğitim Uzmaı ı 
Savunma Uzr. anı 
Mütercim 
Şef 
Veri Haz.Kon . işletmeni 
İstatistikçi 
Teknisyen 
Psikolog 
Hemşire 

4 .DERECE 

Müfettiş 
istihdam ve M slvrlc Uzmanı 
Çözümleyici 
Şef 
Veznedar 
Bilgisayar İşleı neni 
Veri Haz.Konı işletmeni 
İstatistikçi 
Teknisyen 
Tabip 
Psikolog 
Hemşire 
Avukat 

— 29 — 

SERBEST T U T U L A N 
KADRO K A D R O 

SINIFI ADEDİ ADEDİ 

GİH 2 
GİH 11 
GİH 5 
GİH 4 
GİH 9 
GİH 1 
TH 2 
AH 2 

GİH 4 
GİK 3 
GtK 3 
GİH 7 
GİH 
GİH 1 
GİH 46 
GİH 13 
TH 1 
TH 2 
SH 2 
SH l 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GtH 
TH 
TH 
SH 
SH 
SH 
AH 

2 
3 
2 
16 
2 
1 

14 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
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SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

UNVANI SINIFI ADEDİ ADEDİ 
5. DERECE 

Müfettiş 
İstihdam ve Meslek Uzmanı 
Fotoğrafçı 
Çözümleyici 
ş«f 
Memur 
Ambar Memuru 
Santral Memuru 
Tahsildar 
Daktilograf 
Bilgisayar işletmeni 
Veri Haz.Kont. işletmeni 
Şoför 
Mühendis 
İstatistikçi 
Teknisyen 
Diş Tabibi 
Avukat 
Teknisyen Yardımcısı 
Hizmetli 
Ajy*. 
Kaloriferci 
Bekçi 
Dağıtıcı 

GtH 
GtH 
GİH 
GİH 
GtH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
TH 
TH 
SH 
AH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 

2 
3 
l 
1 

20 
26 
2 
1 
1 
2 
2 
34 
5 
i 
1 
3 
1 
1 
6 
20 
1 
1 
2 
3 

«S. D5-RECÎ 

Müfettiş 
İstihdam ve Mrslek 
Programcı 
Şef 
Memur 
Bilgisayar İşletmeni 

Uzmanı 

Veri Haz.Kont işletmeni 
Şoför 
istatistikçi 
Diyetisyen 
Çocuk Gelişimcisi 
Avukat 
Kaloriferci 

GİH 
GİH 
GtH 
GiH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
SH 
SH 
AH 
YH 

2 
4 
2 
1 

25 
•j 

VI 
l 
1 
t 
1 
l 
1 
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UNVANI 

7. DERECE 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

SINIFI ADEDİ ADEDİ 

Müfettiş 

Müfettiş Yardımcısı 

İstihdam ve Meslek Uzmanı 

Programcı 

Memur 

Satınalma Memuru 

Bilgisayar İşlermeni 

Veri Haz.Kont. İşletmeni 

Şoför 

Sosyal Çalışmacı 

Teknisyen Yardımcısı 

Hizmetli 

Aşçı 

Bekçi 

GİH 

GlH 

GtH 

GİH 

GtH 

GİH 

GtH 

GtH 

GİH 

SH 

YH 

YH 

YH 

YH 

5 

4 

4 

1 

27 

1 

3 

4 

l 

1 

1 

16 
3 

3 

8. DERECE 

Müfettiş Yardımcısı 

Memur 

Satma!ma Memuru 

Daktilograf 

Veri Haz.Konc. işletmeni 

Şoför 

Tekniker 

Çocuk Gelişimcisi 

Hizmetli 

Aşçı 
Kaloriferci 

GÎH 
GİH 

GÎH 
GîH 

GİH 
GlH 

TH 

SH 

YH 

YH 
YH 

8 

18 
1 
2 

4 
-> 

1 

1 

2 
1 
1 
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UNVANI 
9. DERECE 

İstihdam ve Meslek Uzrna'c Yardımcısı 
Ambar Memuru 
Daktilograf 
Santral Memuru 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
Çocuk Eğitimcisi 
•Aşçı 
Kaloriferci 
Bekçi 

10. DERECE 

Memur 
Santral Memuru 
Daktilograf 
Veri Haz.Koru. İşlemleri 
Şoför 
Bekçi 

SINIFI 

GİH 
GİH 
GtH 
GİH 
GİH 
GİH 
YH 
YH 
YH 

GİH 
GtH 
GİH 
G il
cin 
YH 

ADEE 

15 
1 
1 
2 
12 
1 
1 
l 
3 

5 
1 
6 
-
t 
1 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

ADEDİ TOPLAM 

15 

1 

17. DERECE 

Kaloriferci 

Ds^jucı 

YH 
YH 

TOPLAM 662 662 
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KURUMU : İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlümü 
TEŞKİLATI : Merkez 
CETVEL : III 

(II) SAYILI LİSTE 
İPTAL EDİLEN KADROLAR 

SINIFI UNVANI DERECE 

GtH 

GİH 

GtH 

GİH 

GlH 

GtH 

GtH 

GtH 

GİH 

GtH 

GİK 

GtH 

GlH 

GlH 

GtH 

GtH 

GtH 

GtH 

GİH 

GtH 

GtH 

GİH 

GİH 

GlH 

GlH 

GİH 

GlH 

Hukuk Müşaviri 

Başmüfettiş 

Başmüfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş Yardımcısı 

Müfettiş Yardımcısı 

Şube Müdürü 

Şube Müdürü 

APK Uzmanı 

Eğitim Uzmanı ' 

Eğitim Uzmanı 

Eğitim Uzmanı 

Eğitim Uzmanı 

Savunma Uzmanı 

Savunma Uzmanı 

Sivil Savunma Uznrın; 

Sivil Savunma Uzmını 

Muhasebeci 

Mütercim 

Fotoğrafçı 

Programcı 

Programcı 

Çözümleyici 

Çözümleyici 

1 

1 
2 

2 

3 

•t 

7 

7 

8 

1 
2 

1 

1 
2 

3 

5 

l 

3 

1 
2 

1 

3 

5 

6 

7 

4 

5 
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SIMFI 

GİH 

GIK 

GtH 

GİH 

GtH 

GİH 

GtH 

GİH 

GtH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GtH 

GÎH 

GtH 

GÎH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

OİH 

GÎH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

UNVANI 

Şef 

$«f 
Şef 

Şef 

Ayniyat Saymam 

Memur 

Memur 

Memur 

Memur 

Memur 

Ambar Memuru 

Ambar Memuru 

Santral Memuru 

Santral Memuru 

Santral Memuru 

Satınaima Mcıv.uru 

Satınaima Memuru 

Tahsildar 

Daktilograf 

Daktilograf 

Daktilograf 

Daktilograf 

Daktilograf 

Sekreter 

Veznedar 

Bilgisayar îjletrnerıi 

Bilgisayar İşletmeni 

Bilgisayar İşletmeni 

Bilgisayar İşletmeni 

DERKÇE 

j 

4 

5 

6 

t 

5 

6 

7 

3 

10 

5 

9 

5 

9 

10 

7 

8 

5 

5 

8 
9 

10 

l 

lû 

4 

4 

5 

6 

7 
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SINIFI 

GlH 
GtH 
GlH 
GlH 
GlH 
GİH 
GtH 
GlH 
GlH 

GÎH 
GİH 
GlH 
GlH 
GlH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 

ÜNVAN I 
Veri Haz.Kont. işletmeni 

Veri Haz.Kont. işletmeni 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
Veri Haz.Konî. İşletmeni 
Veri Haz.Kont. işletmeni 
Veri Haz.Kont. Işlem-setıi 
Veri Haz.Kont. tşletmcM 
Şoför 
Şoför 
Şoför 

Şoför 

Şoför 

Çocı k Eğitimcisi 
Müh :ndis 
Müh jndis 

Mühendis 
Matematikçi 
İstatistikçi 
İstatstikçi 
İstatistikçi 
İstatistikçi 
istatistikçi 

Tekr isyen 
Teknisyen 
Tekn isyen 
Tekr. .ker 
Sosy il Çalışmacı 
Sosy vl Çal.şmacı 
Diş 1 abibi 
Tabip 
Tabip 

DERECE 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

5 

6 

7 

S 

10 

9 

1 

o 

5 

; 

l 

4 

5 

6 
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SINIFI 

iM 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 

AH 
AH 

AH 
YH 

YH 
YH 
YH 

YH 
YH 
YH 
YH 

YH 
YH 
YH 
YH 
YH 

YH 
YH 

YH 
YH 

YH 

YH 
YH 

YH 
YH 

G N V A N I 

t \>İA.W4<JİJ 

Psikolog 
Psikolog 
Diyetisyen 
Çocuk Gelişimcisi 
Çocuk Gelişime isi 
Hemşire 
Hemşire 

Avukat 
Avukat 
Avukat 
Teknisyen Yardımcısı 
Teknisyen Yardımcısı 

• Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 

Kİzrr.Cîli 
Hizmetli 
Aşçı 
Aşçı 

Aşçı 
Aşçı 
Kaloriferci 

Kaloriferci 

Kaloriferci 

Kaloriferci 

Kaloriferci 
Bekçi 
Bekçi 

Bekçi 

Bekçi 
Dağıtıcı 
Dağıtıcı 

TOPLAM 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 



— 3 7 -

KURUMU : Türkiye t.;. Kurumu Genci Müdürlüğü 
TEŞKİLATI : Taşra 
CETVEL : III 

(I) SAYILI LİSTE 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

UNVANI SINIFI ADEDİ ADEDİ TOPLAM 
1. DERECE 

İ! Müdürü 
İl Müdür Yardımcısı 
Şube Müdürü 
istihdam ve Meslek Uzınan 
Eğilim Uzmanı 
Araştırmacı 
Muhasebeci 
Mühendit. 

2. DERECE 

11 Müdür Yardımcısı 
Şube Müdürü 
İstihdam ve Meslek Uzman: 
Eğitim Uzmanı 
Araştırmccı 
Muhasebeci 
Mühendis 
Psikolog 
Avukat 

3. DERECE 

Şube Müdürü 
İstihdam ve Meslek Unnanı 
Eğitim Uzmanı 
Araştırmacı 
Şef 
Veri Haz.Kont. işletmeni 
Mühendis 
Teknisyen 

GİH 31 
GİH 40 
GİH 74 
GİH 5 
GİH 37 
GİH 6 
GİH 6 
TH 1 

GİH 
GİH 
GİH 
GİK 
GİK 
GİH 
TH 
SH 
AH 

30 
15 
5 
İS 
1 
9 
2 
1 
l 

GİH 13 
GİK 7 
GİH 12 
GİH I 
GİH 207 
GİH 21 
TH 2 
TH 3 

31 
40 
74 
5 
37 
6 
6 
I 

30 
15 
5 
18 
1 
9 
2 
1 
1 

13 
7 
12 
1 

207 
21 
2 
3 
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ÜiNVANF 
4. DERECE 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

SINIFI. ADEDİ ADEDİ TOPLAM 

istihdam ve Meslek Uzınanı 

Eğitim Uzman» 

Şef 

Veznedar 

Veri Haz.Kont. İşletmeni 

Teknisyen 

Tabip 

Avukat 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GtH 

TH 

SH 

AH 

8 
4 

66 

35 

15 

1 
! 
2 

8 

4 

66 

35 

15 

1 

5. DERECE 

lsrihdam ve Meslek Uzmanı 
Eğitim Uzmanı 
Şef 
Memur 
Santral Memuru 
Daktilograf 
Veznedar 
Bilgisayar [şietmerv! 
Veri Haz.Kont. Işletmer.i 
Şoför 
Teknisyen 
Tabip 
Hemşire 
Avukat 
Hizmetli 
Aşçı 
Kaloriferci 
Bekçi 
Dağıtıcı 

GİH 
GİH 
GÎH 
GÎH 
GİH 
GİH 
GtH 
GIK 
GİH 
GtH 
TH 
SH 
SH 
AH 
YH 
YH 
YK 
YH 
YH 

7 
13 
9S 

272 
l 

35 
35 
1 

31 
24 
.7 
1 
1 
4 
33 
1 
4 
9 
2 

272 
1 

35 
35 

l 
31 
24 

7 
1 
1 
4 

33 
1 
4 
9 
7 
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UNVANI 
6. DERECE 

İstihdam ve Me ilek Uzmanı 
Eğitim Uzmanı 
Şef 
Memur 
Daktilograf 
Veznedar 
Bilgisayar İşlemeni 
Veri Haz.Konı. işletmeni 
Şofbr 
istatistikçi 
Teknisyen 
Avukat 
Hizmetli 
Kaloriferci 
Bekçi 
Dağıtıcı 

7. DERECE 

istihdam ve Meslek Uzmanı 
Memur 

Santral Memu-j 
Daktilograf 
Veznedar 

Bilgisayar işletmeni 
Veri Haz.Kont. işletmeni 
Şoför 
Teknisyen 
Hemşire 
Hizmetli 

Aşçı 
Kaloriferci 

Bekçi 

Dağıtıcı 

SINIFI 

GİH 
GİH 
GİH 
GtH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
TH 
AH 
YH 
YH 
YH 
YH 

GİH 
GÎH 
GİH 
GÎH 
GİH 
GÎH 

. GlH 

GlH 
TH 
SH 
YH 
YH 
YH 

YH 

YK 

ADEDİ 

6 
1 
7 

116 
19 
4 
5 
II 
9 
5 
4 
7 
12 
I 
2 
1 

7 
S7 
1 
10 
S 
4 

38 
21 
1 
i 

48 
6 
6 
25 

6 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

ADEDÎ TOPLAM 

6 
İ 
7 

116 
19 

11 
9 
5 
4 
7 

12 
1 
2 
1 

7 

87 

1 
10 
3 
4 

38 
21 

1 

1 

48 

6 
6 

25 
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GİH 
GİH 
GİH 
GtH 
GfH 
YH 
VH 
YH 
YH 

7a 
14 
3 

22 
16 
17 
1 
1 ' 
3 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

UNVANİ SINIFI ADEDİ ADEDİ TO 

8. DERECE 

Memur 
Daktilograf 
Veznedar 
Veri Haz.Kcnt. İşletme.ıi 
Şoffcr 
Hizmetli 
Aşçı 
Kaloriferci 
Bekçi 

9. DERECE 

îstihdsm ve Meslsk Uzma ı Yrd. G;K 15 
V*emur GÎH 63 
Santral Memur»: GÎH 3 
Daktilograf GİH 11 
Veznedar GiH l 
Vftri Kaz.Koru. İsletmeni GİH 19 
Şoför GtH 27 
Teknisyen TH 1 
Hizmetti YH 1<* 
Aşçı YH l 
Kaloriferci YH l 
Bekçi YH 5 

10. DERECE. 

Memur 
Santral Memuru 
Daktilograf 
Veri Haz.Kont. işletmeni 
Şoför 
Hizmetli 
Aşçı 
Kaloriferci 
Bekçi 
Da«tttcı 

GtH 
GİH 
GİH 
GİH 
GÎH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 

34 
i 
8 
15 
25 
9 

3 
2 
3 
1 
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SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

UNVANI SINIFI ADEDİ ADEDİ TOPLAM 
ıı. DERECI: 

Memur GlH 3 3 

$oför GİH 16 16 

Hizmetli YH 13 .13 

Bekçi YH 2 2 

12. DERECI: 

Şoför CtH U 11 

Hizmetli YH 5 5 

Kaloriferci 

cm 
YH 
YH 
YH 

11 
5 
^ 
i 
2 

J 

Bekçi YH 2 2 

13. DERECI: 

Hizmetli YH l ! 

TOPLAM 2266 2266 
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KURUMU : İş ve işçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü 
•TEŞKİLATI: Taşra 
CETVEL : III 

(10 SAYILI LİSTE 
İPTAL EDİLEN KADROLAR 

SERBEST 
KADRO 

SINIFI UNVANI DERECE ADEDİ 

GiH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

OlH 
GİH 

GİH 

GİK 

GİH 

GİH 

GİH 

GÎH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GÎH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

Bölge MUdüt-ü 

Bölge Müdür Yardımcısı 

Bölge- Müdür Yardımcısı 

Şube Müdürü 

Şube Müdürü 

Şube Müdürü 

Eğilim Uzmanı 

Eğitim Uzmanı 

Eğitim Uzmanı 

Eğitim Uzmanı 

Eğitim Uzmanı 

Eğitim Uzmanı 

Eğitim Uzmanı 

Araştırmacı 

Araştırmacı 

Araştırmacı 

Muhasebeci 

Muhasebeci 

Şef 
. Ş«f 

Şef 
Şef 
Memur 

Memur 

Memur 

Memur 

Memur 

Memur 

Memur 

1 
l 
2 

1 
2 

3 

ı 
2 

3 

4 

5 

6 
-t 

1 
1 

3 
! 
i 

3 
4 • 

5 
6 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 
25 

2 

72 

12 

10 
37 

18 

12 

4 

25 

5 

5 
6 
1 
1 
6 
9 

207 
<Î6 
03 
7 

. 284 

130 
99 
85 
70 
3S 
3 
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45 

SERBEST TUTULAN 

SINIFI İ 

YH 

YH 

YH 

YH 
YH 

YH 

YH 
YH 

YH 
YH 

YH 

YH 

YH 

YH 
YH 
YH 

YK 

YH 

YH 

TOPLAM 

5NVANI 

Kaloriferci 

Kaloriferci 

Kalorifetci 

Kaloriferci 

Kaloriferci 

Kaloriferci 

Kaloriferci 

Bekçi 

Bekçi 

Bekçi 

Bekçi 

Bekçi 

Bekçi 

Bekçi 

Bekçi 

Dalıcı 

Damıtıcı 

Dağıtıcı 

Dağıtıcı 

DERECE 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

5 

6 
7 

3 

9 

10 
11 

12 
5 

6 
7 

10 

KADRO 
ADEDİ 

4 

1 

6 

1 
1 
2 

3 
ç 
o 

25 
*. 
<_ 

K 
T 

•1 

') 

1 
6 
1 

KADRO 
ADED{ TOPLAM 

9 

7 

13 

9 
10 
12 

15 
14 

S 

32 

11 
14 

18 

13 
14 

7 

7 

13 

11 
2126 45 2271 
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KURUMU : Türkiye iş Kurumu Gene! Müdürlüğü 
TEŞKİLATI : Mcrk:z 
CETVEL : IH 

(IV).SAYILI CETVEL 
ŞAHSA BAĞLI KADROLAR 

SINIFI UNVANI DERECE 

GtH 
CtH 
GtH 
GİH 
GİH 
GIK 
GİH 
GtH 
GİH 
GtH 
TOPLAM 

Genel Müdür 

Genel Müdür Yardımcısı 

Teftiş Kurulu Bajkanı 

I. Hukuk Müşaviri 

İstihdam Dâire Başkanı 

îşg.Yet.Mes.Reh.Dai. Bşk 

APK Daire Başkanı 

Pers. ve E|t. Daire B$k. 

Muh.ve Mali işl.Dai.Bşk. 

tdari tşler Daire Başkanı 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 8.5.2003 
Esas No. : 1/297 
Karar No. : 28 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Çalışma Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 21 inci Yasama Döneminde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı" Komisyonumuz
ca yapılan çalışmalar sonucunda Genel Kurul Gündeminde Sıra Sayısı 675 olarak yer almış, ancak 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin erken genel seçimlerle yenilenmesi nedeniyle, İçtüzüğün 77 nci 
maddesi gereğince sözkonusu tasarı kadük olmuştur. Bu defa, aynı Tasarı 58 inci Hükümet tarafın
dan 11.12.2002 tarihinde yenilenerek, Başkanlıkça 19.12.2002 tarihinde tali komisyon olarak "Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna" esas Komisyon olarak da Komisyonumuza havale 
edilmiştir. Sözkonusu tasarı, Komisyonumuzun 23.01.2003 tarihinde yapmış olduğu 10 uncu bir
leşiminde, Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu ile Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili 
sosyal güvenlik kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; istihdam ve işsizlik konusu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ortak 
sorunudur. Bu sorunun toplumsal ve ekonomik yansımaları, hemen her ülkenin ekonomi 
politikalarından sorumlu kurumlarını istihdamı geliştirme ve işsizliği azaltma konusunda önlemler 
almaya zorlamıştır. Günümüzde, gelişmiş ekonomilere sahip batı ülkelerinde işgücünün istihdamın
dan sorumlu iş kurumları; işe yerleştirme, işgücüne vasıf kazandırma, işbaşında eğitim, mesleğe 
yöneltme, iş ve meslek danışmanlığı, iş yaratma tedbirleri, iş kurmaya destek ve yardım sağlama, 
işgücü piyasasını izleme ve bu piyasada düzenleyici rol oynama, mesleki rehabilitasyon tedbir
lerinin uygulanması ve işsizlik sigortası uygulaması yolu ile istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin 
sınırlanması konusunda önemli görevleri yerine getirmektedirler. 

Ülkemizde, 1946 yılından beri iş ve işçi bulma hizmetleri bir kamu kurumu olan İş ve İşçi Bul
ma Kurumu Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. Bu Kurum, batı ülkelerindeki benzer kurumların 
fonksiyonları dikkate alındığında, iş piyasasının ülke çapında ve belli bir plan çerçevesinde etkin bir 
şekilde düzenlenmesini gerçekleştirememiştir. Kurum, iş ve işçi bulma aracılığı faaliyetlerine ilişkin 
birtakım formaliteleri yerine getirmeye çalışan bir kuruluş haline dönüşmüştür. Bu nedenle, 
Kurumun, yasal görevleri bakımından batıdaki benzer iş kurumlarından büyük bir farklılığı bulun
mamakla beraber, yürütülen hizmetlerin kapsamı, etkinliği ve yaygınlığı açısından bakıldığında, 
büyük ölçüde modernize edilmeye ve çağdaş bir yapıya kavuşturulmaya ihtiyacı bulunmaktadır. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun batıdaki iş kurumlarına benzer hale getirilmesi yanında, Avrupa 
Birliğine uyum süreci ve ciddi boyutlara ulaşmış bulunan yapısal işsizlik sorunuyla mücadele 
açısından 29.6.2000 tarihli ve 4588 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak, İş ve İşçi Bulma 
Kurumunun yerine işgücünün, etkin ve verimli bir şekilde istihdamına yönelik kamu tüzel kişiliğini 
haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, Türkiye İş Kurumu kurulmasını öngören 617 sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 4.10.2000 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak, 
617 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Yetki Kanununun Anayasaya aykırı görülerek iptal edil
mesinden dolayı, Anayasal dayanaktan yoksun kalması nedeniyle Anayasa Mahkemesinin 
8.11.2000 tarihli ve 2000/36 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi; Kanun Hükmün-
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de Kararnamenin iptal edilmesi ile ortaya çıkacak hukuksal boşluğun kamu yararını ihlal edici 
nitelikte olacağını dikkate alarak, Anayasanın 153 üncü maddesi ile 2949 sayılı Kanunun 53 üncü 
maddesi hükümleri çerçevesinde, iptal kararının Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak 
dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir. Söz konusu süre içerisinde yasal düzen
lemelerin gerçekleştirilememesi nedeniyle ortaya çıkan hukuksal boşluğun giderilebilmesi için 
Tasarının öncelikle değerlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 

_ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak kurulan Sosyal Güvenlik Kurumunun 
ilgili kuruluşu olarak özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idari ve mali özerkliğe sahip 
Türkiye İş Kurumunun kurulmasının, 

_ Türkiye İş Kurumunun, gelişen ve değişen dünya koşullarına uygun olarak istihdamın korun
ması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi için uygulanacak aktif işgücü politikalarını yürütmesinin, 

_ Kurumda, katılıma dayalı bir yönetim biçiminin oluşturulması amacıyla; işçi, işveren ve kamu 
temsilcilerinden oluşan Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve İl İstihdam Kurullarının kurulmasının, 

_ Kurumun taşra teşkilatının il düzeyinde etkin hale getirilmesinin, 
_ Uluslararası alanda meydana gelen gelişmelere paralel olarak sürekli ve hızla gelişen işgücü 

piyasasında, işgücü taleplerinin süratle karşılanabilmesi amacıyla Özel İstihdam Bürolarının 
faaliyete geçme, çalışma esas ve usullerinin düzenlenmesinin, 

Amaçlandığı anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakerelerde; 
- Kurumun teşkilat yapısı ve fonksiyonları doğrultusunda yürütülmesi öngörülen hizmetlerin 

bir kısmının bazı kamu kurumları tarafından yürütüldüğü, bu nedenle hizmet çakışmalarının önlen
mesi gerektiği, 

- Devletin teşkilat yapısını genişletici yeni yapılanmalardan ziyade ihtiyaç duyulan hizmetlerin 
özel sektör tarafından karşılanması ve bu doğrultuda Özel İstihdam Bürolarının teşvik edici ve 
geliştirici bir anlayışla desteklenmesinin gerektiği, 

- Özel İstihdam Büroları tarafından sağlanan iş olanaklarının, taşeronlaşma, sendikasızlaştır
ma, adil olmayan ücret ve ağır çalışma koşulları gibi uygulamalara neden olabileceği, bu nedenler
le sosyal devlet ilkesine uymayan bir anlayışla çalışma barışını zedeleyebilecek konularda gerekli 
önlemlerin alınmasına ihtiyaç olduğu, 

- İşsizlik olgusunun sanayi ve hizmet sektörlerinde alınması gereken ciddi önlemler sonucu 
azaltılabileceği ve bu anlayış doğrultusunda Kurum ile Devlet Planlama Teşkilatı arasındaki işbir
liğinin önemli olduğu, 

- İşsizlik ve eksik istihdam oranlarına ilişkin resmi açıklamaların, ekonomik ve sosyal gerçek
leri yansıtması gerektiği, 

- Tasarının, diğer sosyal güvenliğe ilişkin tasarılarla birlikte ele alınması ve konunun bütün 
yönleriyle görüşülmesi amacıyla bir alt komisyon kurulmasının yararlı olacağı, 

Şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise; 
- İşsizlik ve eksik istihdam oranlarının yüksekliğinin yanısıra, kayıt dışı istihdamın yaygınlığı, 

tarımda istihdam edilenlerin çalışma nüfusu içinde önemli bir yer tutması, istihdam edilenlerin ve 
işsizlerin eğitim düzeyinin düşüklüğü, çocuk ve yabancı kaçak işçi kullanımının ülkemizin 
ekonomik ve sosyal açıdan en önemli sorunlarını oluşturduğu, 
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- Sözkonusu sorun ve ihtiyaçlar nedeniyle, ekonomi politikalarının yanısıra, işgücü piyasasının 
kurumsal ve işlevsel açıdan etkin bir yapıya kavuşturulmasının önemli olduğu, 

- Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Teşkilatı norm ve standartlarının ulusal mevzuatımıza 
kazandırılmasının, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunacağı, 

- İşe yerleştirme ve işgücünün eğitsel ve mesleki niteliğini yükseltmesi ve işgücü piyasasının 
değişen ihtiyaç ve koşullar doğrultusunda düzenlenmesini sağlayacak olan demokratik ve katılımcı 
bir yapıya sahip Türkiye İş Kurumunun kurulmasının, gerek uluslararası standartlara ulaşma, gerek
se ciddi yapısal sorunlarla mücadele açısından büyük önem taşıdığı, 

- Sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası alanlarının, yasalaşma sürecinden önce başta siyasal 
partiler, sivil toplum örgütleri olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde konunun ayrıntılı bir şekil
de tartışılıp olgunlaştırılacağı, 

- Türkiye İş Kurumunun teşkilat yapısını düzenleyen Tasarı ile diğer sosyal güvenliğe ilişkin 
tasarıların ayrı ele alınabileceği, Kurumun teşkilatını düzenleyen Kanun Hükmünde Kararnamenin 
iptal edilmesi nedeniyle yasal dayanağının kalmaması sonucu kurum tasarruflarının hukuk alanın
da tartışmalı sonuçlar doğurabileceği, 

- Özel İstihdam Bürolarına ilişkin düzenlemenin, Uluslararası Çalışma Teşkilatı ile 1951 yılın
da imzalanmış olan 96 sayılı sözleşme paralelinde bir içeriğe sahip olduğu ve ulusal mevzuatımıza 
sözkonusu norm ve standartları kazandırmamızın Avrupa Birliği tam üyelik sürecine önemli kat
kılar sağlayacağı, 

İfade edilmiştir. 
Bu görüşmeleri müteakip, konunun daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini teminen bir alt 

komisyon kurulmasına ve alt komisyon çalışmalarını takiben görüşmelere devam edilmesine karar 
verilmiştir. 

Alt Komisyon 4.3.2003, 3.4.2003, 16.4.2003, 17.4.2003, 28.4.2003 tarihlerinde yaptığ' çalış
malarına Kurumun Genel Müdürü'nün Türkiye İş Kurumunu tanıtıcı mahiyette sunduğu brifing ile 
başlamıştır. Brifing'de; 

- Ülkemizin genç nüfus yapısına sahip olduğunu, bu nedenle kısa dönemde işgücü piyasasına 
girmesi beklenen çalışabilir nüfusun beklenenden fazla olacağını, 

- İşgücü piyasasında kadının istihdam içinde düşük paya sahip olduğu, çalışabilir nüfusun 
eğitim düzeyinin düşük olduğu, ayrıca istihdamın sektörel dağılımı içinde tarımın ağırlığının yük
sek olduğu, kentlere göçün önlenmesi açısından yöresel sanayilerin kurulmasının önemli olduğu, 

- Eğitimli gençlerin işsizlik oranlarının yüksekliği, kayıt dışı istihdam, yabancı kaçak istihdam, 
çocuk istihdamı, ekonomik bağımlılık oranının yüksekliği meslekî eğitimin yetersizliği gibi 
konuların istihdamın başlıca sorunları arasında yer aldığı, 

- Küreselleşme sürecinde beşeri sermayenin fiziki sermayeden önemli olduğu, bu nedenle 
kariyer danışmanlığı ve işgücü mobilitesini artırmanın önemli olduğu, 

- Meslekî eğitimin teşvikinin ve işgücü piyasasının modernleştirilmesinin gerektiği, 
- Ulusal programda kısa vadeli öncelikler kapsamında Kurum yasasının çıkarılacağının taah

hüt edildiği, 
- Türkiye İş Kurumunun, iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetleri, piyasayı düzenleme, işgücü 

piyasasında bilgi sisteminin oluşturulması, işsizlik sigortası, aktif ve pasif işgücü politikaları gibi 
konularda öncülük görevinin bulunduğu, 
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- 1946 tarihinde kurulan İş ve İşçi Bulma Genel Müdürlüğü'nün geçen süre içinde, mevcut 
yapısıyla, işgücü piyasasında yaşanan gelişmeleri izlemek ve gerekli hizmeti sunma noktasında 
yetersiz kaldığı, 

- Kurumun izin ve denetimleri çerçevesinde özel istihdam bürolarının kurulması gerektiği, bu 
büroların yönetmelikle belirlenecek meslekler ve üst düzey yöneticiler hariç, iş arayanlardan hiçbir 
menfaat temin edemeyeceği, ayrıca sigortasız işçi çalıştırmaya yönelik anlaşmalar yapamayacağı, 
bunun aynı zamanda Uluslararası Çalışma Teşkilatı'nın 96 sayılı sözleşmesinin de gereği olduğu, 

İfade edilmiştir. 

Bu defa Komisyonumuzun 7.5.2003 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
Başesgioğlu ile Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla yapmış olduğu 41 
inci birleşiminde, Alt Komisyon tarafından hazırlanan metin üzerinde görüşmelere geçilmiştir. 

Metnin; 
- 1 inci maddesi; birinci fıkrasının Türkiye İş Kurumunun istihdamın korunmasına, geliştiril

mesine yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigor
tası hizmetlerini yürütmek amacıyla kurulmasını teminen yeniden düzenlenmesi, dördüncü fıkrası, 
Kurumun Sayıştay tarafından denetlenebilmesi ve hesap alabilmesi için vize ve tescile ilişkin 
hükümler hariç 1050 sayılı Kanuna da tabi olmasını düzenleyecek şekilde redaksiyona tabi tutul
ması suretiyle, 

- 2 nci maddesi aynen, 
- 3 üncü maddesi; 1 inci maddenin birinci fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak 

Kurumun görevlerinin de redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 
- 4 üncü maddesi aynen, 
- 5 inci maddesi; üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin 1 inci maddede yapılan değişikliğe 

paralel olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 6, 7 ve 8 inci maddeleri aynen, 
- 9 uncu maddesi; ( c) fıkrasında, Kurumun görevleri ile ilgili 3 üncü maddenin (a) bendine 

paralellik sağlanması amacıyla, "Ulusal istihdam politikalarının oluşturulmasına ilişkin işlemleri 
yürütmek," hükmünün, "Ulusal istihdam politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla 
çalışmalar yapmak," olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 üncü maddeleri aynen, 

- 25 inci maddesi; maddeye ekli cetvellerde yer alan "Daktilo" unvanının, "Veri Hazırlama 
Kontrol İşletmeni" olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 nci maddeleri aynen. 
- 33 üncü maddesi; (b) bendinin, 18.4.1999 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 

konulan Genel Yönetmelik ile görevde yükselme esasları belirlendiğinden kamu kurum ve kuruluş
ları arasında uygulama birliğinin sağlanmasını teminen madde metninden çıkarılması ve takip eden 
bentlerin teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- Geçici 1 ve 34 üncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 35 ve 36 nci maddeleri aynen, 
Kabul edilmiştir. 
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onayına sunulmak üzere Yüksek Raporumuz, Genel Kurulun 

Başkan 
Sait Açba 

Afyon 
Kâtip 

Mehmet Sekmen 
İstanbul 

Üye 
Ruhi Açıkgöz 

Aksaray 
(İmzada bulunamadı.) 

Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 

Üye 
Ömer Abuşoğlu 

Gaziantep 
Üye 

Alaattin Büyükkaya 
İstanbul 

Üye 
Ali Topuz 
İstanbul 

(Karşı oy yazısı eklidir.) 
Üye 

Mehmet Ceylan 
Karabük 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 

Üye 
Erol Aslan Cebeci 

Sakarya 

Üye 
Faruk Nafiz Özak 

Trabzon 

Başkanvekili 
M. A itan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Üye 

Mahmut Göksu 
Adıyaman 

Üye 
Mehmet Zekai Özcan 

Ankara 

Üye 
Ali Kemal Deveciler 

Balıkesir 
(Karşı oy yazısı ektedir.) 

Üye 
M. Emin Murat Bilgiç 

İsparta 
Üye 

Birgen Keleş 
İstanbul 

(Karşı oy yazım ektedir.) 
Üye 

M. Mustafa Açıkalın 
İstanbul 

Üye 
Y Selahattin Beyribey 

Kars 
Üye 

Kazım Türkmen 
Ordu 

(Karşı oy ektedir.) 
Üye 

Musa Uzunkaya 
Samsun 

Üye 
Mehmet Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
(Karşı oy yazısı ektedir.) 

Üye 
Mustafa Zeydan 

Hakkâri 
(İmzada bulunamadı.) 

Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Sözcü 

Sabahattin Yıldız 
Muş 
Üye 

Mehmet Melik Özmen 
Ağrı 
Üye 

Mehmet Mesut Özakcan 
Aydın 

(Karşı oy yazımız ektedir.) 
Üye 

Aziz Akgül 
Diyarbakır 

Üye 
Nazım Ekren 

İstanbul 
Üye 

Ali Kemal Kumkumoğlu 
İstanbul 

(Karşı oy yazısı eklidir.) 
Üye 

Kıvılcım Kemal Anadol 
İzmir 

(Karşı oy yazısı ektedir.) 
Üye 

Taner Yıldız 
Kayseri 

Üye 
Abdülkadir Kart 

Rize 

Üye 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
(Karşı oy yazısı ektedir.) 

Üye 
Osman Coşkunoğlu 

Uşak 
(Karşı oy yazısı ektedir.) 
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İŞ-KUR YASA TASARISI 

KARŞI OY YAZISI 

1. - Kurum; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili değil bağlı kuruluşu yapılmıştır. 
Bu durum, kurumun, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe haiz, idarî ve malî bakımdan 
"özerk" ve özel bütçeli kamu kuruluşu olmasını engelleyebilir. 

2. - Çalışmak isteyene iş, çalıştırmak isteyene ise işçi bulma görevi öncelikle Kurumun olmalı, 
işgücü piyasası AB ülkelerinde olduğu gibi Kurumca izlenmeli ve denetlenmesidir. Ayrıca, bilindiği 
gibi iş ve işçi bulma faaliyetlerinin istismara açık yönleri vardır. Yurttaşlarımızın, yurtdışında, işçi 
simsarlarınca iş bulma vaadiyle dolandırılmaları olayları gündemden düşmemektedir. Bu nedenle 
son derece önemli bu kamu görevinde özel bürolara böylesine ağırlık verilmesi ülkemizdeki işsiz
liğin de boyutları dikkate alındığında, ortaya çok daha ciddi sorunlar çıkarabilir. Yapılan düzen
lemeyle, kurumun etkin bir istihdam kurumu olarak yeniden yapılandırılması, personel ve donanım 
eksikliklerinin hızla giderilerek Avrupa'daki benzer hizmetleri sunan istihdam kurumları düzeyine 
çıkartılması amacı ön planda tutulması gerekirken, Yasa tasarısında Özel İstihdam Bürolarına, îş-
Kur'un ana sorumluluğunu ve işlevini göz ardı edici bir anlayışla yer verilmiştir. Bu durum çağdaş 
sosyal devlet anlayışına uygun düşmemektedir. 

2.1. - Kurumun görevleri arasında "d" bendinde belirtilen "'özel istihdam büroları" ile ilgili 
görevler düzenlenmektedir. Özel İstihdam Büroları (ÖİB) genelde, kar motifinden hareket etmek
tedirler. Bu nedenle ilgi alanları, ağırlıklı olarak, istihdam edilme olanağı yüksek olan işgücü arzı 
ile sınırlı kalacaktır. 

2.2. - ÖİB daha büyük piyasa payı elde etmek amacıyla hareket edecekler, böylece ÖİB arasın
da bir rekabet ortamının yaratılmasına neden olacaklardır. Bu durum ilk aşamada olumlu gibi 
gözükebilirse de, bir noktadan sonra işverenin işçi çıkarma veya değiştirme eğilimini artırabilir. 
Çünkü çıkarılan işçinin yerine daha eğitimlisinin, daha genç olanının rahatlıkla bulunması olanak
ları çoğalmaktadır. Öte yandan bu durum meslekî eğitim konusunda işletmelerin sorumluluk üstlen
mesi gereğini de ortadan kaldırmaktadır. Eğitimin maliyeti işyerinden (şirketten) topluma kayacak
tır. İşgücü piyasasındaki işgücü mobilitesinin artması ya da emek piyasalarının aşırı mobil hale gel
mesi, ÖİB'nin potansiyel sermaye hacimlerinin artması anlamına gelecektir. Oysa işgücü piyasasın
daki aşırı mobilite, çeşitli sosyo-ekonomik sorunları da beraberinde getirecektir. 

ÖİB, işgücü piyasası bilgilerinin sağlıklı toplanmasını engelleyici bir ortam yaratabilirler. Bu 
durum demokrasinin temel ilkelerinden olan 'İstihdamda fırsat eşitliği ve ayırım yapmama" il
kesine zarar verici uygulamalara neden olabilir. 

ÖİB'in serbestçe faaliyetle bulunduğu ülkelerde hükümetlerin, ÖİB'nin iyi niyetlerine inan
maları, güvenmeleri ve onlardan yararlanabilmeleri açısından, ÖİB'nin sicil kütüklerinin ne yazık 
ki bozuk olduğu ve bir türlü düzeltilemediği ortaya çıkmıştır. 

3. - Çağdaş istihdam kurumlarının önemli görevlerinden biri de ülkede çalışmak isteyen yaban
cılara çalışma izni verilmesidir. Ülkemizdeki işgücü piyasasının önemli handikaplarının birisi de 
yabancı kaçak işçiliktir. Ülkemizde yaygın bir işsizlik olmasına rağmen bir milyonun üzerinde 
yabancı kaçak işçinin, iş gücü piyasasında bulunduğu tahmin edilmektedir. Türkiye'de yabancılara 
çalışma izni verilmesi görevi 4817 sayılı Yasayla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilmiş
tir. Çalışma İzinleri gelişmiş batı ülkelerinde, işgücü piyasasının özellikleri ve bu işgücünün ülkeden 
karşılanamaması durumu gözönünde bulundurularak, kamu istihdam kurumları tarafından verilmek-
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tedir. Bu nedenle, Ülkemizde de gelişmiş ülkelerde olduğu gibi (Almanya, İngiltere vb.) çalışma iz
ninin, ilgili bakanlık ya da kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınması kaydıyla, Türkiye İş 
Kurumu tarafından verilmesi gerekir. 4817 sayılı Yasada çalışma izninin verilebilmesi için işverenin 
bu meslekteki işgücünü Türkiye'deki yerli işgücü ile karşılayamadığını belgelemesi gerekmektedir. 
Bu belgeyi verecek kuruluş da, doğal olarak, kamu istihdam kurumu olan Türkiye İş Kurumu ol
malıdır. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ülke çapında sadece 23 ilde teşkilâtı 
bulunmaktadır. Türkiye İş Kurumunun ise tüm illerde ve büyük ilçelerde teşkilâtı mevcuttur. 

Yapılan düzenleme ile yabancıların çalışma izni başvurularının ve değerlendirilmesinin tüm il
lerden yapılabilmesi mümkün olamayacak ve bürokratik işlemler yoğunlaşacaktır. Oysa ki, Türkiye 
İş Kurumunda mevcut olan organizasyon, düzeyi yeni bir başkanlık tesis edilmesine gerek bırak
madan, Kurumdaki işgücü piyasası verileri ve araştırmaları doğrultusunda çalışma izni verilip veril
memesi karar verilebilecek durumdadır. 

4. - Çağdaş istihdam kurumlarının günümüzde en önemli görevleri, işgücü piyasası uyum prog
ramları ile istihdamın korunması ve geliştirilmesi için teşvik programları hazırlamak ve uygulamak
tır. Bu programların finansmanı için önemli miktarda kaynak gerekmektedir. Bu kaynakların bir kıs
mı Dünya Bankası, Avrupa Sosyal Fonu vb. uluslararası kurum ve kuruluşlardan sağlanma imkânı 
olsa da ulusal kaynaklarında bu alanlara tahsisi işsizlikle mücadelede ve istihdamın korunması ve 
geliştirilmesinde son derece önemlidir. Gelişmiş batı ülkelerinde uygulanan bu tür programlar, iş
sizlikle mücadelede, son derece başarılı olmuştur. Ülkemizde de ekonomik ve sosyal bir sorun olan 
işsizlik, bu tür programların finanse edilmesi ve yaşam bulması ile azaltılabilecek ve ekonomik 
gelişmeye önemli katkılarda bulunacaktır. Bu konuda tasarının, ileride sorunlar yaratabilecek ciddi 
eksiklikler içerdiğini düşünmekteyiz. 

5. - Tasarı, yeni ihdas edilen İstihdam ve Meslek Uzmanlığı Kadrolarına Kurumda çalışan ve 
şartları uyan personele bir defaya mahsus sınava girme ve bu kadrolara atanma imkânı sağ
lamamaktadır. Ayrıca Kurumda, 617 sayılı KHK'nin Anayasa Mahkemesince iptal edilmeden ön
ce, görevde yükselme sınavı açılmış ve sonuçlanmıştır. Buna rağmen, sınavı kazananların atamaları 
yapılamamıştır. Değinilen eksikliklerin giderilmesi kurum personelinin moralitesini olumlu yönde 
etkileyeceği gibi, hakkaniyet ilkesi ile de uygun düşecektir. 

6. - İş-Kur'un sorumluluğunu etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için merkez ve Taş
ra kadro dağılımlarının ve normlarının optimal bir dengede olması gerekmektedir. Yasa tasarısında, 
taşradaki kadrolara nicel ve nitel yeteri ağırlığın verilmediği gözlenmektedir. 

Yukarıda belirtilen gerekçeler çerçevesinde, kanun Tasarısına muhalifiz. 
Enis Tütüncü Ali Topuz M. Mesut Özakcan 

Tekirdağ İstanbul Aydın 

A. Kemal Deveciler Birgen Keleş A. Kemal Kumkumoğlu 
Balıkesir İstanbul İstanbul 

K. Kemal Anadol Kazım Türkmen M.AkifHamzaçebi 
İzmir Ordu Trabzon 

Osman Coşkunoğlu 
Uşak 
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ALT KOMİSYON RAPORU 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun, 23.1.2003 tarihinde, Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat Başesgioğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili Sosyal Güvenlik Kuruluşları temsilcilerinin de katılım
larıyla yaptığı 10 uncu birleşimde; 1/297 esas numaralı "Türkiye İş Kurumu Kanun Tasarısı" üzerin
deki görüşmelere başlanmıştır. 

Tasarının geneli üzerindeki görüşmeleri müteakip, konunun daha ayrıntılı bir şekilde in
celenebilmesini teminen bir alt komisyon kurulmasına ve alt komisyon çalışmalarını takiben görüş
melere devam edilmesine karar verilmiştir. 

Alt Komisyonumuz; çeşitli tarihlerde kanun tasarısı üzerinde yaptığı kapsamlı çalışmalarda; 
- İşsizlik sigorta primlerinin toplanması ve kullanılmasına ilişkin fonksiyonların, Sosyal Sigor

talar Kurumu ve Türkiye İş Kurumu olmak üzere ayrı teşkilatlar tarafından yerine getirildiği, hiz
metin etkin ve verimli işlemesi açısından bu konudaki görev dağılımının büyük önem taşıdığı, 

- İşsizlik ve istihdam konusunda Yerel Yönetimler, Çalışma Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş 
Kurumu arasındaki görev dağılımı ve koordinasyonun sağlanmasının da dikkate alınması gerektiği, 

- Özel istihdam bürolarının mevcut işgücü piyasasını düzenleme konusunda önemli görevler 
yerine getirdiği ancak, kamunun etkin denetimleri çerçevesinde mevcut aksaklıklara çözüm 
getirilebileceği, istihdam bürolarının hukuki alt yapısının oluşturulmasında ülkemiz koşullarına uy
gun bir yapılanmaya ihtiyaç olduğu, 

İfade edilerek, Kurumun bu temel hususlar çerçevesinde yapılandırılmasının uygun olacağı 
kanaatine varılmıştır. 

Ayrıca, tasarının maddelerinin müzakeresine geçilmeden önce, ilgili sivil toplum kuruluş
larının görüşlerini ifade etmelerine de imkân sağlanmıştır. İlgili sivil toplum kuruluşlarının görüş
lerini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür; 

TÜRK-İŞ 
- Tasarıya genel olarak olumlu yaklaşıldığı, 
- 1946 yılında kurulan İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü'nün günümüze kadar is

tenilen düzeyde işlevlerini yerine getiremediği, 
- İşsizlik sigortasının istihdam politikasının bir parçası olarak ele alınması gerektiği, 
- Sosyal tarafların katılımının önemli olduğu, bu çerçevede il istihdam kurullarının yetkilerinin 

yerel düzeyde istihdam alanlarını belirleyebilecek şekilde genişletilmesi gerektiği, 
- Özel istihdam bürolarının, kamunun etkin denetimi altında yasal bir çerçeveye kavuşturul

ması gerektiği, ayrıca hizmet alanlarının yurtiçi ile sınırlı tutulmasının yerinde olacağı buna kar
şılık, yurtdışına işçi gönderilmesi veya yabancı işçilerin çalışma izinlerinin Türkiye İş Kurumu 
tarafından verilmesi ve Milli eğitim politikaları belirlenirken istihdam boyutunun da değerlendiril
mesi gerektiği, 

HAK-İŞ 
- Avrupa Birliği'nde kurumsal ve hukuki düzenlemeler içinde istihdamın önemli yer tuttuğu, 
- Sosyal taraflarla birlikte Türkiye İş Kurumunun işgücü piyasasında yaşanan aksaklıkların 

giderilmesi açısından çok önemli görevler yerine getirebileceği, 
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- İşsizlik sigortası fonunun önemli bir bölümünün meslek eğitimi için kullanılması gerektiği, 
TİSK 

- Avrupa Birliği sosyal politika normlarının, yönlendirici özellikte olduğu, iş hukukuna ilişkin 
birkaç direktifin dışında, inisiyatifin ülkelere bırakıldığı, 

- Türkiye İş Kurumu'nun uluslararası normlar dikkate alınarak oluşturulması gerektiği, 

- İşsizlik sigortasının fon olmanın ötesinde, aktif istihdam işlevi bulunduğu, 
- İşsizlik sigortası fonunun esas harcamalarının eğitim amaçlı olduğu, kurumun teşkilatını 

düzenleyen bu tasarının yasalaşması ile fonun bu amacının işlerlik kazanacağı, 

Şeklinde görüş ve düşünceler ifade edilmiştir. 
Alt Komisyon; 4.3.2003, 3.4.2003, 16.4.2003, 17.4.2003, 28.4.2003 tarihlerinde ilgili kurum

ların temsilcilerinin de katılımlarıyla ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünün bu konudaki gerek 
dünya uygulamaları gerekse taahhüt edilen uluslararası sözleşmeler ve ülke ihtiyaçları da dikkate 
alınarak, verdiği aydınlatıcı bilgilerin de katkıları ile yapmış olduğu, kapsamlı çalışmalar sonucun
da, tali komisyon olan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun değerlendirmelerini de 
dikkate alarak tasarının maddelerinin görüşülmesine geçmiştir. 

Tasarının; 

- 1 inci maddesi; ikinci fıkrası istisna hükmünün daha iyi ifade edilebilmesini teminen redak
siyona tabi tutulması, üçüncü fıkrası kurumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı 
kuruluşu olarak düzenlenmesi, dördüncü fıkrasının kurumun denetiminin Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu yerine Sayıştay'a verilmesinin düzenlenmesi suretiyle. 

- 2 nci maddesi "işsizlik sigortası fonu"nun tanımlar arasına alınması suretiyle, 
- 3 üncü maddesi, Kurumun görevlerinin daha açık ve sistematik bir şekilde ifade edilebil

mesini teminen yeniden düzenlenmesi suretiyle, 
- 4 üncü maddesi aynen, 
- 5 inci maddesi; Genel.Kurulun oluşumunda üye sayısının artırılması, temsilcilerin üç yıl 

yerine iki yıl için seçilmesi ve Genel Kurulun iki yılda bir toplanmasının temini. Genel Kurulun 
görevleri arasına işsizlik sigortası fonuna ilişkin fonksiyonların da dahil edilmesi, Genel Kurul 
kararlarının tüm kamu kurum ve kuruluşları için politika oluşturma ve uygulamalarında öncelikle 
dikkate alınmasını düzenleyen bir hükmün ilave edilmesi suretiyle, 

- 6 ncı maddesi; 4447 Sayılı Kanun ile oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonunun Yönetim Kurulu 
ile Kurumun Yönetim Kurulunun birleştirilmesi ve Yönetim Kurulunda bulunan Genel Müdür Yar
dımcısı yerine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından önerilecek bir temsilci ile 
Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunca önerilecek bir üyenin yönetim kurulunun oluşumuna dahil 
edilmesi, yönetim kurulu üyelerinin eğitim ve kariyerlerinin yeniden belirlenmesi, Genel Müdürün 
bulunmadığı durumlarda Bakanlık temsilcisinin kurula başkanlık etmesini düzenleyen bir hükmün 
ilave edilmesi suretiyle, 

- Yönetim Kurulunun çalışma esaslarının, yetki devrinin ve diğer hususların yönetmelikle 
düzenleneceğine dair hükmün ilave edilmesi ve yönetim kurulunun görevlerinin metinde yapılan 
değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 137) 



- 5 6 -

- 7 nci maddesi; birinci fıkrasının yeniden düzenlenmesi, ikinci fıkradaki atanma ile ilgili hük
mün üçüncü fıkra olarak düzenlemesi ve metnin daha iyi ifade edilebilmesini teminen redaksiyona 
tabi tutulması suretiyle, 

- 8 inci maddesi; Kurumun merkez teşkilatının ilgili mevzuata göre yeniden düzenlenmesi, 

- Ana hizmet birimlerinin hizmetin gereğine uygun olarak yeniden oluşturulması ve görev
lerinin de buna paralel olarak düzenlenmesi suretiyle ve 9 uncu madde olarak, 

- Danışma ve Denetim birimlerinin yeniden belirlenmesi ve görevlerinin metinde açıkça 
düzenlenmesi suretiyle, 10 uncu madde olarak, 

- Yardımcı hizmet birimleri ile bu birimlerin görevlerinin yeniden düzenlenmesi suretiyle ve 
11 inci madde olarak, 

- 9 uncu maddesi, taşra teşkilatının gerekli görülen yerlerde şube müdürlükleri ve şeflikler 
kurulabilmesini düzenleyen hükmün, tali komisyonda benimsendiği gibi merkez nüfusu 100 bin ve 
üzerinde sosyal sigortalar kurumuna tabi çalışan 10 binin üzerinde bulunanlardan gerekli görülen il
çelerde şube müdürlüğü oluşturulabileceği şeklinde düzenlenmesi suretiyle, 12 nci madde olarak, 

- 10 uncu maddesi; İl İstihdam Kurulunun daha fonksiyonel çalışmasını teminen Valinin baş
kanlığında, Belediye Başkanı ve il müdürlerinin katılımını sağlayacak şekilde düzenlenmesi; görev
lerinin ayrı bentler halinde düzenlenmesi suretiyle, 13 üncü madde olarak, 

- 11 inci maddesi; ikinci fıkrası, hükmün daha düzgün ifade edilebilmesini teminen redak
siyona tabi tutulması suretiyle ve 14 üncü madde olarak, 

-12 nci maddesi; birinci fıkrası, kurum personelinin kanunda belirlenen hükümler dışında, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olacağı şeklinde düzenlenmesi, sözleşmeli personel istih
damını düzenleyen ikinci fıkrasının metinden çıkarılması, vekalet akdi ile lüzum görülecek sayıda 
avukat çalıştırılmasını ve Hukuk Müşavirliklerinde görevli personele 1389 sayılı kanun hüküm
lerinin uygulanacağına dair bir hükmün ikinci fıkra olarak ilave edilmesi, dördüncü fıkrası i!e 
düzenlenen istihdam ve meslek uzmanlarının çalıştırılması, mesleki sınava alınabileceklerin mezun 
oldukları okulların tadat edilmesi ve metnin daha iyi ifade edilebilmesi için redaksiyona tabi tutul
ması, master programına katılacak olan Kurum personeline 4 ay izin verilmesini düzenleyen beşin
ci fıkranın metinden çıkarılması, yedinci fıkrası ödenecek ikramiyelerin asgari ücretten az 
olamayacağı şeklinde düzenlenmesi suretiyle 15 inci madde olarak, 

- 13 üncü maddesi; birinci fıkrasının redaksiyona tabi tutulması, kurum hesap döneminin tak
vim yılı olduğunu düzenleyen hükmün metinden çıkarılması, kuruma ait gayrı menkullerin kira 
bedellerinin tespitinde uyulacak esasları düzenleyen bir hükmün metne ikinci fıkra olarak ilave edil
mesi suretiyle, 16 nci madde olarak, 

- 14 üncü maddesi; özel istihdam bürolarının daha rasyonel kriterler getirilerek kurumsallaş
ması amacıyla seçim sistemi getirilerek yeniden düzenlenmesi suretiyle, 17 nci madde olarak, 

- 15 inci maddesi; birinci fıkrasının yeniden düzenlenmesi, üçüncü fıkrasının redaksiyona tabi 
tutulması, dördüncü fıkrasının metinden çıkarılması suretiyle, 19 uncu madde olarak, 

- 16 nci maddesi; madde başlığının özel istihdam bürolarının seçim esasına göre oluşturul
masına paralel olarak "iznin yenilenmemesi, iptali ve kararlara karşı itiraz" olarak değiştirilmesi 
ve madde metninde yapılan değişikliklere paralel olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 18 in
ci madde olarak, 
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- 17 nci maddesi; birinci fıkrasına "yurtdışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akit-
lerini Kuruma onaylatmayan özel istihdam bürolarına her bir hizmet akdi için yüz elli milyon lira," 
hükmünün (a) bendi olarak ilave edilmesi ve buna göre diğer bentlerin teselsül ettirilmesi bu bent
lerde düzenlenen hükümlerle ilgili 15 günlük sürenin metinde açıkça ifade edilmesi ve idari para 
cezalarının miktarının günün koşullarına uygun hale getirilmesi, ikinci fıkrasında sulh hukuk mah
kemelerine itiraz hükmünün idari yargı olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, 20 nci madde olarak, 

- Özürlü eski hükümlülere ilişkin para cezalarının Kuruma aktarılması ve kullanımını düzen
leyen 18 inci maddesi; 1475 sayılı Kanundaki mevcut hükmün muhafaza edilmesi amacıyla metin
den çıkarılmak suretiyle, 

- 19 uncu maddesi; "Bu maddeye aykırı davrananlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." hükmünün tali komisyon metninde belirlenen şekliyle 
ilave edilmesi ve metnin redaksiyona tabi tutulması suretiyle ve 21 inci madde olarak, 

- 19 uncu maddenin ikinci fıkrası ile düzenlenen "Kurum işlemlerinin bilgi işlem ortamında 
yapılması ve arşivlenmesi" ile ilgili hükmün tali komisyon metninin aynen benimsenmesi suretiy
le ve 22 nci madde olarak, 

- Kurumla ilgili muafiyetleri düzenleyen hükmün 23 üncü madde olarak ilave edilmesi suretiyle, 

- 20 nci maddesi; kanun yapma tekniğine uygun olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle 24 
üncü madde olarak, 

- Çerçeve 21 inci maddesi; ekli kadro cetvellerinin hizmet ve ihtiyaçlar dikkate alınarak 
yeniden düzenlenmesi, hükmün kurumun mevcut hukuki durumu dikkate alınarak redaksiyona tabi 
tutulması, Kurumun adının diğer mevzuatta da değiştirilmesini sağlayan (b) fıkrasının metinden 
çıkarılması suretiyle, 25 inci madde olarak 

- Çerçeve 22 nci maddesi; madde çerçevesinin kanun yapma tekniğine uygun olarak redak
siyona tabi tutulması suretiyle 26 nci madde olarak, 

- Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu tarafından 4447 sayılı Kanunun 50, 51 ve 52 
nci maddelerinde uygulamada ortaya çıkan tereddüt ve ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla ön
görülen değişikliklerin benimsenerek metne Çerçeve 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeler olarak ilave 
edilmesi suretiyle, 

Tasarıda yapılan düzenlemeler ile 
- 4447 sayılı Kanunla oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu'nun Yönetim Kurulu ile Kurumun 

Yönetim Kurullarının birleştirilmesine paralel olarak, ilgili Kanunun 53 üncü maddesini yeniden 
düzenleyen çerçeve 31 inci maddenin metne ilave edilmesi suretiyle, 

- 4447 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında Anayasa Mahkemesi kararları çer
çevesinde ihtiyaç duyulan değişikliğin yapılabilmesini teminen çerçeve 32 nci maddenin metne 
ilave edilmesi suretiyle, 

- 31 inci maddesi; Kurumun bu kanun ile ilgili olarak hazırlayacağı yönetmeliklerin kanunda 
belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanmasını teminen redaksiyona tabi tutulması suretiyle 33 ün
cü madde olarak, 

- Geçici 1 inci maddesi (b) bendinin redaksiyona tabi tutulması suretiyle , 
- 24 üncü maddesi, 4837 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılan hükümlerinin yeniden düzen

lenmesi suretiyle 34 üncü madde olarak, 
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- Yürürlüğe ilişkin 25 inci maddesi, Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesini teminen 
yeniden düzenlenmesi suretiyle, 35 inci madde olarak, 

- Yürütmeye ilişkin 26 ncı maddesi 36 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Alt Komisyonumuz bu görüş ve değerlendirmeler çerçevesinde yaptığı çalışmalarını bir rapor 
ve metin halinde Komisyonumuza sunmaya karar vermiştir. 

M. Zekai Özcan M. Emin Murat Bilgiç Alaattin Büyükkaya 
Ankara İsparta İstanbul 

Ali Kemal Kumkumoğlu Y. Selahattin Beyribey Enis Tütüncü 
İstanbul Kars Tekirdağ 

(Muhalif olduğum noktalardaki (Muhalif olduğum noktalardaki 
görüşlerim saklı kalmak kaydı ile) görüşüm saklı kalmak kaydıyla) 

İŞ-KUR YASA TASARİSİ ALT KOMİSYON KARŞI OY YAZISI 

1. Yasa tasarısında Özel İstihdam Bürolarına, İş-Kur'un ana sorumluluğunu ve işlevini göz ardı 
edici bir anlayışla yer verilmiştir. Bu durum çağdaş sosyal devlet anlayışına uygun düşmemektedir. 

1.1. Özel İstihdam Büroları (ÖİB) genelde kâr motifinden hareket etmektedirler. Bu nedenle il
gi alanları, ağırlıklı olarak, istihdam edilme olanağı yüksek işgücü arzı ile sınırlı kalmaktadır. 

1.2. ÖİB daha büyük piyasa payı elde etmek amacıyla hareket edecekler, böylece bir rekabet 
ortamının yaratılmasına neden olacaklardır. Bu durum işverenin işçi çıkarma veya değiştirme 
eğilimini artırabilir. Çünkü çıkarılan işçinin yerine daha eğitimlisinin daha genç olanının rahatlıkla 
bulunması olanakları çoğalmaktadır. Öte yandan bu durum meslekî eğitim konusunda işletmelerin 
sorumluluk üstlenmesi gereğini de ortadan kaldırmaktadır. Eğitimin maliyeti işyerinden (şirketten) 
topluma kayacaktır. 

1.3. İşgücü piyasasındaki işgücü mobilitesinin artması ya da emek piyasalarının aşırı mobil 
hale gelmesi, ÖİB'nin potansiyel sermayelerinin artması anlamına gelecektir. Oysa işgücü 
piyasasındaki aşırı mobilite çeşitli sosyo-ekonomik sorunları da beraberinde getirmektir. 

1.4. ÖİB, işgücü piyasası bilgilerinin sağlıklı toplanmasını engelleyici bir ortam yaratabilirler. 
Bu durum demokrasinin temel ilkelerinden olan "istihdamda fırsat eşitliği ve ayırım yapmama" il
kesine zarar verici uygulamalara neden olabilir. 

1.5. ÖİB'nin serbestçe faaliyette bulunduğu ülkelerde hükümetlerin ÖİB'ne güvenmeleri ve iyi 
niyetlerine dayanabilmeleri ve onlardan yararlanabilmeleri açısından, ÖİB'nin sicil kütüklerinin ne 
yazık ki bozuk olduğu ve düzeltilemediği ortaya çıkmıştır. 

2. İş-Kur'un sorumluluğunun etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmesi için merkez ve taş
ra kadro dağılımlarının ve normlarının optimal bir dengede olması gerekmektedir. Yasa tasarısında, 
taşradaki kadrolara nicel ve nitel yeteri ağırlığın verilmediği gözlenmektedir. 

Enis Tütüncü Ali Kemal Kumkumoğlu 
Tekirdağ İstanbul 
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ALT KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 
TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Türkiye İş Kurumunun Kuruluş ve Görevleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kurumun Görevleri 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. - Bu Kanun ile istihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsiz

liğin önlenmesi faaliyetlerinde bulunmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere Türkiye 
İş Kurumu kurulmuştur. Kurum, görevlerini 25.8.1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanunu dışında kalan 
iş ve işçi isteyenleri de kapsayacak şekilde düzenler ve yürütür. 

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluş
larda, kanunla kurulan fonlarda, özel kanunla veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak 
kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında, kefalet sandıklarında, sosyal güvenlik kuruluşlarında, genel 
ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri ve 
bunların bağlı ortaklıklarında, il özel idareleri ve belediyelerle bunların kurdukları birlik ve mües
seselerde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aylık ve ücret alan ve işçi statüsünde çalışmayan 
memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve diğer kamu görevlilerinin istihdamı hakkında bu 
Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olup, özel hukuk hüküm
lerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idari ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur. 

Kurum, 26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa ve Sayıştay'ın vize ve 
tesciline tabi değildir. Sayıştay tarafından denetlenir. Kurumun malları, alacakları, banka hesapları 
9.6.1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 1.3.1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 
bakımından Devlet malı hükmünde olup haczedilemez, alacakları da Devlet alacağı derecesinde im
tiyazlıdır. Kurum malları hakkında İcra ve İflas Kanunu'nun iflasa ilişkin hükümleri uygulanmaz. 
Kısa adı "İŞKUR" dur. 

Tanımlar 
MADDE 2. - Bu Kanunda geçen; 

Bakanlık 
Bakan 
Kurum 
Genel Müdür 
Genel Kurul 
Yönetim Kurulu 
Genel Müdürlük 
Fon 
İfade eder. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını, 
Türkiye İş Kurumunu, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü, 
Türkiye İş Kurumu Genel Kurulunu, 
Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunu, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü, 
İşsizlik Sigortası Fonunu, 
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Kurumun görevleri 
MADDE 3. - Kurumun görevleri şunlardır: 
a) Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmak, istihdamı koruyucu, geliş

tirici ve işsizliği azaltıcı tedbirler geliştirmek ve uygulamak, işsizlik sigortası işlemlerini yürütmek, 
b) İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve 

yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine et
mek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak, 

c) İş ve meslek analizleri yapmak, yaptırmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek, 
verdirmek, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme, mesleki eğitim 
ve işgücü uyum programları geliştirmek ve uygulamak, istihdamdaki işgücüne eğitim seminerleri 
düzenlemek, 

d) İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, işgücünün yur
tiçinde ve yurtdışında uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun işgücü 
bulunmasına ve yurtdışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek, istihdamında güçlük çekilen 
işgücü ile işyerlerinin yasal olarak çalıştırmak zorunda oldukları işgücünün istihdamlarına katkıda 
bulunmak, tarım aracıları ile özel istihdam bürolarına ilişkin Kuruma verilen görevleri yerine getirmek, 

e) Gerektiğinde Kurum faaliyet alanı ile ilgili ihalelere katılmak suretiyle, yurtiçinde veya ulus
lararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek, 

f) Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların işgücü, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin 
olarak aldıkları kararları izlemek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin taraf olduğu Kurumun görev 
alanına giren ikili ve çok taraflı anlaşma, sözleşme ve tavsiye kararlarını uygulamak. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kurumun Organları 

Organlar 
MADDE 4. - Kurum aşağıdaki organlardan oluşur: 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Genel Müdürlük, 
d) İl İstihdam Kurulları. 
Kurum Teşkilâtı ekli 1 sayılı listede gösterilmiştir. 
Genel Kurul ve görevleri 
MADDE 5. - Genel Kurul, Bakanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında; 
a) Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitini, Bayındırlık ve İskân, Sağ

lık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıkları ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 
Hazine, Dış Ticaret, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlıkları, Devlet Personel, Özelleştirme 
İdaresi, Devlet İstatistik Enstitüsü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi, Özürlüler İdaresi Başkanlıkları, Millî Prodüktivite Merkezi, 
Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Kurum
dan iştirak edecek Genel Müdür düzeyinde birer, 
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b) Üye sayıları itibariyle en fazla üyeye sahip ilk üç sıradaki işçi konfederasyonlarıma üye 
sayıları oranları dikkate alınarak belirlenecek on yedi, üye sayısı itibariyle en fazla üyeye sahip iş
veren konfederasyonunca belirlenecek on, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliğinden beş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan üç, Türkiye Sakatlar 
Konfederasyonundan her Özür grubunu temsilen birer olmak üzere toplam dört, Türkiye Ziraat 
Odaları Birliğinden iki, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek dört öğretim üyesi, Kurumda tem
sil yetkisine sahip kamu görevlileri sendikasınca belirlenecek bir, 

temsilciden oluşur. 

Genel Kurul temsilcileri iki yıl süre ile görev yaparlar. Herhangi bir nedenle bu görevleri sona 
erenlerin yerlerine kalan süreyi tamamlamak üzere Genel Kurula temsilci veren birimlerce yeni 
temsilci görevlendirilir. Genel Kurul iki yılda bir Kasım ayı içinde Bakanın çağrısı üzerine olağan 
toplantısını yapar. Bakan, gerekli görmesi halinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

Genel Kurulun görevleri şunlardır: 

a) Devletin ekonomik ve sosyal politikalarına uyumlu ulusal istihdam politikasının oluşturul
masına katkıda bulunmak, uygulanan politikalardaki dönem içindeki gelişmeleri değerlendirmek, 

b) İstihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesini sağlayacak 
tedbirleri belirlemek ve önerilerde bulunmak, 

c) Kurumun dönem faaliyet raporunu görüşmek, Kurumun hizmetlerini iyileştirici önerilerde 
bulunmak. 

Genel Kurul görüşmelerinin sonuçları raporla tespit edilir, bu rapor Bakanlığa en geç iki ay 
içinde verilir. 

Genel Kurul Kararlan Kurum ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların politika oluşturma ve uy
gulamalarında öncelikle dikkate alınır. 

Yönetim Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri 
MADDE 6. -Yönetim Kurulu, Kurumun en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorumluluğa sahip 

organıdır. Genel Müdürün Başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının ve Hazine Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanan birer temsilci ile en çok 
üyeye sahip işçi konfederasyonu, işveren konfederasyonu ve Esnaf ve Sanatkarlar Konfederas
yonunca belirlenen birer üyeden olmak üzere altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev 
süresi 3 yıldır. 

Yönetim Kurulu üyelerinin, Devlet memurluğuna atanabilme şartlarını taşımaları ve siyasi par
ti organlarında görevli bulunmamaları, ayrıca atama ile gelecek üyelerin fınans konusunda yeterli 
deneyime sahip olmaları, hukuk, iktisat, maliye, fınans, işletme, kamu yönetimi, sosyal politika 
veya iş hukuku dallarında en az lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmaları zorunludur. 

Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine en az haftada bir defa üye tam sayısının salt çoğun
luğu ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf 
çoğunluğu sağlamış sayılır. Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Bakanlık temsilcisi Kurula baş
kanlık eder. Mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyelerin ücretlerinden, yönetim kurulu yönet
meliğine göre kesinti yapılır. Yönetim Kurulunun çalışma, alt kademelere devredebileceği yetkiler 
ile diğer hususların usul ve esasları Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanın onayı ile çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir. Toplantılara iştirak eden Yönetim Kurulu Başkanı ve müşterek kararname 
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ile atanan üyelerine 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü mad
desine göre Kamu İktisadi Teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen miktarlarda ilave 
aylık ücret verilir. Diğer yönetim kurulu üyelerine ise kadrosunun karşılığı olan aylık ve diğer malî 
haklar ödenir. Yolluklarında ise 10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Genel Müdürlükçe hazırlanan Kurumun bütçe teklifi ile bütçenin bölümleri arasında ödenek 
aktarılması ve ek ödenek alınması önerilerini değerlendirerek Bakanlığa sunmak, bütçe bölüm
lerinin maddeleri arasında ödenek aktarmalarını yapmak, bilançoyu ve faaliyet raporunu inceleyip 
onaylamak, 

b) Kurumca hazırlanan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik taslaklarını 
inceleyerek Bakanlığa sunmak, 

c) Kurumun faaliyet alanına ilişkin dönem faaliyet raporlarını Genel Kumlun bilgisine sunmak, 

d) İl İstihdam Kurullarının raporlarını inceleyip değerlendirmek ve Genel Müdürlüğe öneriler
de bulunmak, 

e) Özel istihdam bürolarının faaliyetlerine izin vermek, faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin 
raporları değerlendirmek, iznin yenilenmesi ile verilen izinlerin iptali konularında karar vermek, 

f) Kurumun yurtiçinde ve uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara vereceği eğitim ve danış
manlık hizmetleri bedelleri ile işverenlere verilen Kurum hizmetlerinin hangilerinden ne kadar mas
raf karşılığı alınacağına karar vermek, 

g) Kurumun merkez ve taşra teşkilâtı birimlerinin kurulması ve gerekli görülen değişikliklerin 
yapılması hususlarında ilgili makamlara önerilerde bulunmak; Genel Müdürün önerisi üzerine, özel 
kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kurumun 1-4 dereceli kadrolarına atamalar 
yapmak ve Kurum adına imza yetkisi verilecek personeli belirlemek, 

h) Kurum personelinin eğitimi amacıyla düzenlenen yıllık eğitim programlarını onaylamak, 

i) Kurum adına her türlü hizmet satın alınması, taşınır ve taşınmaz mal edinilmesi, bunların 
idaresi, inşaat yaptırılması, satılması, takası ve trampası veya Kuruma ait binaların hizmet binası, 
eğitim tesisi, kreş ve benzeri hizmetlere tahsisi hakkındaki önerileri inceleyip karara bağlamak, 

j) Kurum taşınmaz mallarının, Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlara rayiç veya emsal değer 
üzerinden kiraya verilmesi, Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlar arasında karşılıklı olarak taşın
mazlara ihtiyaç duyulması halinde, rayiç bedellerin eşit olması veya aradaki bedel farkının % 10'u 
geçmemesi durumunda, bedelsiz olarak karşılıklı kullanım hakkı verilmesi ile ilgili önerileri in
celeyip karara bağlamak, 

k) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı artırılmak üzere 
bedeli yüz milyar liradan fazla olan sözleşmeler ve yapılacak işler hakkında karar vermek, 

1) Kovuşturulmasında Kurum için yarar görülmeyen dava ve icra kovuşturmalarının açıl
maması, henüz dava ve icra kovuşturması haline gelmemiş olan uyuşmazlıkların uzlaşma yoluyla 
çözümlenmesi ve bunlara ait paraların terkini önerilerini, Kurum için yarar görülmeyen hallerde 
dava ve icra kovuşturmalarından vazgeçilmesi, kanun yollarına başvurulmaması, bunlara ait para ve 
malların terkini, Kurum leh ve aleyhine açılmış dava ve icra kovuşturmalarının uzlaşma yoluyla 
çözümü hakkındaki önerileri karara bağlamak, 
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m) Fon kaynaklarını piyasa şartlarında değerlendirmek, 

n) Fon gelir ve giderlerinin üçer aylık dönemler itibariyle denetlettirilmesini ve denetim rapor
larının kamuoyuna açıklanmasını sağlamak, 

o) Fona ilişkin aktüeryal projeksiyonları yaptırmak, 

p) Günlük fon hareketlerinin izlenmesini, kayıtlarının tutulmasını ve genel kabul görmüş 
muhasebe standartlarına uygun olarak muhasebeleştirilmesini sağlamak, 

r) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin başkaca önerilerini inceleyip karara bağlamak 
ve bu Kanunla verilen benzeri görevleri yapmak. 

Genel Müdürlük 

MADDE 7. - Genel Müdürlük, merkez ve taşra teşkilâtından oluşur. 

Genel Müdür, Genel Kurulun önerilerini dikkate alarak Yönetim Kurulu kararlan ile Kurum 
mevzuatı doğrultusunda bütün işleri yürütür. Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer 
kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlar, idari ve adli merciler ile üçüncü şahıslara karşı 
Kurumu temsil eder. Temsil yetkisini gerektiğinde genel hükümlere göre devredebilir. Kurum 
avukatının bulunmadığı yerlerde ve zamanlarda bunlara ait görevlerin yerine getirilmesinde Genel 
Müdür, icra ve yargı mercileri nezdindeki temsil yetkisini uygun göreceği Kurum personeline dev
redebilir. 

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve Daire 
Başkanı kadrolarına atanacakların, en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu 
olmaları gerekir. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve 1. Hukuk Müşaviri kadrolarına müş
terek Kararname ile diğer 1-4 dereceli kadrolara Genel Müdürün teklifi üzerine Yöneıim Kurulu 
kararı ile bunlar dışında kalan Kurum kadrolarına ise Genel Müdür onayı ile atama yapılır. 

Merkez teşkilâtı 
MADDE 8. - Kurumun merkez teşkilâtı, ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri 

ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. 
Ana hizmet birimleri 
MADDE 9. - a) İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

İşgücü piyasası verilerini yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayın
lamak, işgücü piyasası bilgi sistemini oluşturmak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu çalış
malarını koordine etmek, Kurum hizmetlerinin bilişim teknolojileri desteğinde verilmesini sağlamak, 
Kurumun bilgisayar donanım, yazılım ve iletişim altyapısının sürekli çalışabilirliğini sağlamak ve 
geliştirmek, Kurumun araştırma ve planlama çalışmaları ile basın ve halkla ilişkilerini yürütmek. 

b) İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı 
İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
İş ve meslek analizleri yapmak, yaptırmak, meslekleri tanımlamak ve sınıflandırarak yayın

lamak, meslek ya da alan seçme aşamasında olan öğrencilere mesleki rehberlik hizmetleri sunmak, 
yetişkinlere iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek, verdirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yaparak, yaşam boyu eğitim anlayışı içerisinde meslek edindirme, meslek geliştirme ve 
meslek değiştirme kursları düzenlemek, istihdamında güçlük çekilen grupların istihdamını kolay-
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laştırıcı mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek, verdirmek, işsizliğin yoğun ol
duğu dönemlerde ve yerlerde toplum yararına çalışma programları düzenlemek, istihdamdaki iş
gücüne eğitim seminerleri vermek ve aktif işgücü piyasası politikaları çerçevesinde benzeri işgücü 
uyum programlarını uygulamak. 

c) İstihdam Dairesi Başkanlığı 

İstihdam Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

Ulusal istihdam politikalarının oluşturulmasına ilişkin işlemleri yürütmek, işçi isteme ve iş 
aramanın düzene bağlanması yolunda gerekli çalışmaları yapmak, istihdamında güçlük çekilen uzun 
süreli işsizler, kadınlar, gençler, özürlüler, eski hükümlüler ve benzeri grupların istihdamlarına yar
dımcı olmak, işgücünün yurtiçinde ve yurtdışında uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşit
li işler için elverişli işçiler bulunmasına ve yurtdışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek, 
tarım aracıları ile özel istihdam bürolarına ilişkin Kuruma verilen görevleri yerine getirmek. 

d) İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı 

İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde, işsizlik sigortası işlemlerini yap

mak, İşsizlik Sigortası Fonu'nun, Yönetim Kurulu kararlan çerçevesinde değerlendirilmesine iliş
kin işlemleri yapmak, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine göre iş kay
bı tazminatına ilişkin işlemleri yapmak. 

e) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

Kurumun görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla gerekli 
çalışmaları yürütmek, bu kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirilecek projeleri hazırlamak, çalış
ma hayatı, istihdam, işsizlik, aktif ve pasif işgücü programları, işgücünün yapısı ile mesleki 
niteliğinin geliştirilmesi gibi Kurumu ilgilendiren konularda dış ülkelerdeki gelişmeleri takip et
mek, yabancı ülkelerle yapılan ikili işgücü anlaşmaları ve sosyal güvenlik sözleşmeleri ile ulus
lararası protokol ve sözleşmelerin hazırlanması veya tadili konusunda ilgili birimlere destek vermek. 

Danışma ve denetim birimleri 
MADDE 10. -a) Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır: 
Kurum birimlerinin her türlü iş ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme, soruşturma işlerini 

yürütmek, kamu ve özel işyerlerinde Kurum çalışmaları ile ilgili inceleme yapmak, kayıt, evrak ve iş
lemleri teftiş etmek, Kurumun hizmet ve faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak. 

b) Hukuk Müşavirliği 

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
Genel Müdürlük birimleri ve taşra teşkilâtınca sorulan hukuki konular ile Kurum görüşü is

tenen veya Kurumca hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında görüş bildirmek, 
Kurum leh ve aleyhindeki dava ve icra takiplerini merkezden veya mahallinden takip etmek, adli 
merciler ile resmi daireler ve kuruluşlar nezdinde Kurumu temsil etmek, ihtilafları önleyici ve 
Kurumun menfaatlerini koruyucu tedbirleri zamanında almak. 
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Yardımcı hizmet birimleri 

MADDE 11. - a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
Kurumun personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak, personelin atama, özlük, emeklilik 

ve benzeri işlerini yürütmek, personel eğitimlerini planlamak ve uygulamak, Kurumun organizas
yon ve toplam kalite yönetimi çalışmalarını yürütmek. 

b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
Kurumun hizmet ve faaliyetlerinin yerine getirilmesini sağlayacak bütçeyi hazırlayarak yetkili 

organlara sunmak ve uygulanmasını takip etmek, Genel Müdürlük hesaplarının kayıtlarını tutmak, 
takip etmek ve değerlendirmek, Kurumun borç ve alacaklarını takip etmek, sonuçlandırmak, taşra 
birimlerinin muhasebe uygulamalarını izlemek ve yönlendirmek, yıl sonunda bilançoyu çıkarmak 
ve yetkili organlara sunmak, merkez ve taşra teşkilâtı için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mal ve 
malzemenin temini, bakımı, onarımı ile vergi, sigorta, kiralama, satın alma kamulaştırma işlem
lerini yapmak, yaptırmak, kreş ve eğitim tesisinin işletilmesi, Kurumun her türlü evrak, arşiv, basım 
ve haberleşme işlemleri ile sağlık ve sosyal hizmetlerini yürütmek. 

c) Savunma Uzmanlığı 

Savunma Uzmanlığının görevleri şunlardır: 
Kurumun seferberlik ve savaş hazırlıkları ile topyekun savunma sivil hizmetlerine yönelik 

planlama faaliyetlerini ilgili mevzuat esaslarına göre yapmak ve uygulanmasını sağlamak, kontrol 
ve koordine etmek. 

Taşra teşkilâtı 
MADDE 12. - Kurumun taşra teşkilâtı, il düzeyinde kurulacak il müdürlüklerinden ve merkez 

nüfusu 100.000 ve yukarı olan veya Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi çalışan sayısı 10.000' in 
üzerinde bulunan ilçelerden gerekli görülenlerde kurulacak şube müdürlüklerinden oluşur. 

İl İstihdam Kurulları ve görevleri 
MADDE 13. - İl İstihdam Kurulları, illerde Valinin başkanlığında, Belediye Başkanı, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü bulunan yerlerde Bölge Müdürü, İl Millî Eğitim 
Müdürü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürü, Gençlik ve Spor İl Müdürü, 
Sanayi ve Ticaret İl Müdürü, Kurum İl Müdürü ve İlçe Şube Müdürleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi 
Odası Başkanları, İl Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı, İl Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı, İl Organize Sanayi Bölgeleri Müdürleri, ilde bulunan 
fakülte veya yüksek okullardan belirlenecek en fazla üç öğretim üyesi, Türkiye Sakatlar Kon
federasyonu tarafından belirlenecek bir temsilci, Valinin ilin istihdam yapısını dikkate alarak davet 
edeceği eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ile diğer kurum ve kuruluş temsilcileri ve o ilde en 
çok üyeye sahip işçi ve işveren konfederasyonlarının birer temsilcisinden oluşur. İl İstihdam Kurul
ları her yıl Eylül ayı içinde olağan toplantısını yapar. Kurul, başkanın çağrısı üzerine her zaman 
olağanüstü toplantı yapabilir. Kurulun sekreterya görevi Kurum İl Müdürlüklerince yerine getirilir. 

İl İstihdam Kurullarının görevleri şunlardır: 

a) İl düzeyinde istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirleri saptamak, 
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b) İl istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak, işgücü yetiştirme etkinliklerini 
yönlendirmek üzere yerel düzeyde geçerli olacak ilke ve politikaları belirlemek, 

e) Kurum İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıllık işgücü eğitim planlarını inceleyerek varsa 
gerekli değişiklikleri yapmak, 

d) Eğitim planı uygulaması ile ilgili olarak yöredeki işgücü yetiştirme ve istihdam etkinliklerini 
izleyip değerlendirmek. 

İl Müdürlükleri İl İstihdam Kurulu çalışmalarını rapor halinde Genel Müdürlüğe bildirirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sorumluluk ve Yetki Devri 

Sorumluluk ve yetki devri 
MADDE 14. - Kurumun merkez ve taşra teşkilâtının her kademedeki yöneticileri, yükümlü bulun

dukları görevleri mevzuata uygun olarak yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludurlar. Genci 
Müdür ve her kademedeki Kurum yöneticileri, sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kıs
mını astlarına devredebilirler. Ancak, yetki devri yetkiyi devredenin sorumluluğunu kaldırmaz. 

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli sorumlulukları bakımından 765 saydı 
Türk Ceza Kanununun tatbikinde devlet memuru sayılırlar. Bu kişiler hakkında 4483 sayılı Memur
lar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Kurum iş ve işçi arayanların isteklerini karşılayamamaktan ve hizmet akdi yapılmasına aracılık 
ettiği hallerde, tarafların ileri sürecekleri zarar ve ziyandan sorumlu değildir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Personel Statüsü ve Kurum Gelirleri 

Personel statüsü 
MADDE 15. - Kurum personeli hakkında bu Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Kurum, her türlü dava ve icra takipleri için Genel Hükümlere göre vekalet akdi ile lüzum 
görülecek sayıda avukat çalıştırabilir. Hukuk Müşavirlerine, kadrolu Avukatlara ve Hukuk servis
lerinde fiilen görev yapan personele 02.02.1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden 
Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Kurum, görevlerini etkin olarak yerine getirmek amacıyla İstihdam ve Meslek Uzmanı çalış
tırabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip, sınav 
tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış ve Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari 
Bilimler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri. Eğitim, İletişim Fakülteleri ile bunlara denkliği 
yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışında en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakül
te veya yüksek okulların Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlardaki bölümlerinden mezun olanlar 
arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar, İstihdam ve Meslek Uzman 
Yardımcısı kadrolarına atanırlar. İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcılığına atananlar, bu görevde 
en az üç yıl fiilen çalışmak, olumsuz sicil almamak kaydıyla açılacak yeterlilik sınavında başarılı 
olmaları halinde İstihdam ve Meslek Uzmanı kadrosuna atanırlar. Yapılacak yeterlik sınavına gir
meye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, üst üste iki defa 
yapılacak sınavda başarılı olamayanlar veya olumsuz sicil alanlar bu unvanlarını kaybederler ve 
durumlarına uygun başka kadrolara nakledilirler. 
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Fazla çalışma gerektiren her türlü Kurum işleri için çalışma saatleri dışında görevlendirilecek 
Kurum personeline (1, 2 ve 3 üncü derece yönetici kadrolarında bulunanlar dahil) fazla çalışma yap
tırılabilir. Fazla çatışma ücreti ve fazla çalışmanın yaptırılması ile ilgili diğer hususlar, Yönetim 
Kurulunun kararı ve Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Kurumda fiilen çalışan personele, her yıl asgari ücretten az olmamak kaydıyla kendi aylıkları 
tutarında (ek gösterge dahil) iki ikramiye verilir. İkramiyenin tarihlerini belirlemeye Yönetim 
Kurulu yetkilidir. 

Kurum gelirleri 
MADDE 16. - Kurumun gelirleri şunlardır: 
a) Her yıl Bakanlık bütçesine Kurum için konulan ödenek, 
b) Kurumca verilecek eğitim ve danışmanlık hizmetleri bedeli ile işverenlerden ve tarım 

aracıları ile özel istihdam bürolarından alınan masraf karşılıkları, 
c) 1475 sayılı İş Kanununun 98 inci maddesinin (C) fıkrası uyarınca Kuruma aktarılan idari 

para cezaları, 
d) Bu Kanun gereğince özel istihdam bürolarından alınan idari para cezalan, 
e) Kurumun taşınır ve taşınmaz mallarından elde edilen gelirler, 
f) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan bağış, vasiyetler ve Kurumca hazırlanan stan

dart form ve benzerlerinin satışından elde edilecek gelirler ile diğer gelirler. 
Kuruma ait gayrimenkullerin kira bedelleri her yıl Devlet İstatistik Enstitüsünce açıklanan 

Tüketici Fiyat Endeksindeki artış oranından az olmamak üzere rayiç veya emsal değerle belirlenir. 
İKİNCİ KISIM 

Özel İstihdam Büroları, Çeşitli Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Özel İstihdam Büroları 
Özel istihdam bürolarının kurulması, seçme, izin verme, yenileme ve denetim 
MADDE 17. - İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uy

gun işçiler bulunmasına aracılık etme görevi, Kurum ve bu amaçla gerçek veya tüzel kişiler tarafın
dan kurulan özel istihdam bürolarınca yapılır. Özel istihdam büroları, Kurumca iş piyasasının ih
tiyaçları dikkate alınarak belirlenecek sayıda ve aranan koşullar çerçevesinde seçilmek ve izin veril
mek kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları dışında iş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunabilirler. 
Yurt dışı hizmet akitlerinin Kuruma onaylatılması zorunludur. 

Kurumca yapılacak duyuru üzerine, özel istihdam bürosu açmak için başvuracak gerçek kişiler 
ile tüzel kişileri idare, temsil ve ilzama yetkili kişilerin; 

a) Türk vatandaşı ve en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları, müflis veya konkordato 
ilan etmiş olmamaları, 

b) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır 
hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almış veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine 
karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve 
istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama 
veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları, 

gerekmektedir. 
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Ayrıca, özel istihdam bürolarının, iş ve işçi bulma faaliyetlerini gerçekleştirebilecek ölçüde 
yönetim, nitelikli uzman personel, teknik donanım ve uygun bir işyerine sahip olmaları, iş ve işçi 
bulma aracılığı izni için on milyar lira tutarında kafi ve süresi? banka teminat mektubu ile istenilen 
diğer bilgi ve belgeleri Kuruma vermeleri, masraf karşılığı ödemeleri gerekir. 

Başvurular, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda Kurumca değerlendirilir. 
Değerlendirme sonucunda uygun bulunanlar ilan edilir ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. 

Kurumca verilen izinler üç yıl süreyle geçerlidir. İzin süresi, iznin sona erme tarihinden 
itibaren en az bir ay önce yazılı talepte bulunulması, iznin verilmesinde aranan şartların mevcut ol
ması, ilave kati ve süresiz teminat mektubu verilmesi ve yenileme masraf karşılığı ödenmesi kay
dıyla, Kurumca üçer yıllık sürelerle yenilenebilir. İş ve işçi bulma aracılığı izni için talep edilen 
teminat miktarı, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarih ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden 
değerleme oranında her yıl arttırılarak uygulanır. Faaliyette bulunan özel istihdam büroları, izin al
mak için vermiş oldukları teminat mektubunu her yıl yeniden tespit edilen miktara tamamlamak 
zorundadırlar. Kuruma verilen teminat mektupları, izin ve yenileme talebinin reddi halinde kararın 
tebliğ tarihinden itibaren, yenileme talebinde bulunulmaması halinde izin süresinin bitimini 
müteakip bir ay içinde iade edilir. İznin iptali halinde, iptal kararının kesinleşmesini müteakip 
teminat Kuruma gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen teminat ilgilinin hiçbir borcuna mahsup edilemez. 

Kurum, iş ve işçi bulma faaliyeti için izin verilmesi ve izin yenilenmesi işlemleri ile ilgili 
olarak özel istihdam bürolarından masraf karşılığı alınır. 

Özel istihdam bürolarının bu Kanunun uygulanması ile ilgili faaliyetlerini denetleme yetkisi 
Kurum müfettişlerine aittir. Özel istihdam büroları, müfettişlerin istedikleri her türlü bilgiyi vermek 
ve bu bilgilerin doğruluğunu ispata yarayan defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmek zorundadırlar. 

İznin yenilenmemesi, iptali ve kararlara karşı itiraz 
MADDE 18. - Bu Kanunun 17 nci maddesi uyarınca verilen iznin yenilenmesi için öngörülen 

şartların yerine getirilmemiş olması halinde yenileme talebi reddedilir. 

Özel istihdam bürolarına verilen izinler; iznin verildiği ya da yenilendiği tarihten itibaren 18 
ay içerisinde hiçbir işe yerleştirme işlemi gerçekleştirilmemiş, izin verilmesi veya yenilenmesi için 
aranan şartların taşınmadığı veya kaybedildiği tespit edilmiş, bu Kanunun 19 uncu maddesinin 
birinci ve ikinci fıkralarındaki yükümlülüklere Kurum tarafından yazılı olarak ikaz edilmelerine 
rağmen uyulmamış veya aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtildiği 
şekilde bir anlaşma yapılmış olması ve 20 nci maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan tullerin 
üçüncü kez tekrarlanması halinde iptal edilir. 

Özel istihdam büroları, yenilememe ve iptal kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 
15 gün içinde Kuruma itiraz edebilirler. İtirazların 30 gün içinde sonuçlandırılması zorunludur. İtiraz 
yoluna başvurulmuş olması ilgililerin yargı yoluna gitme haklarını ortadan kaldırmaz. 

Özel istihdam bürolarının bilgi toplamaları, kullanmaları, Kuruma bilgi verme yüküm
lülükleri 

MADDE 19. - Özel istihdam büroları, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri sadece iş ve 
işçi bulma faaliyeti için gerekli olması halinde toplayabilir, işleme tabi tutabilir veya bunlardan 
yararlanabilir. 
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Özel istihdam büroları iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edemez ve 
ücret alamazlar. İşe yerleştirme faaliyeti karşılığı ücret sadece işverenden alınır. Ancak, yönetmelik
le belirlenecek meslekler ve üst düzey yöneticiler için işe yerleştirilenlerden ücret alınmasına izin 
verilebilir. 

İş ve işçi bulma faaliyetleri ile ilgili olarak; 

a) Özel istihdam bürolarının yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlarla ücret konusunda 
anlaşma yapmaları, onlardan ücret almaları veya herhangi bir şekilde menfaat temin etmeleri halin
de özel istihdam büroları ile işverenler arasında yapılmış bulunan anlaşmalar, 

b) İşgücünün sigortasız çalışması veya sendikaya üye olmaması ya da asgari ücretin altında üc
ret ödenmesi koşullarını taşıyan anlaşmalar, 

c) Bir işverenin veya bir iş arayanın, işe yerleştirme faaliyeti için diğer özel istihdam büroların
dan veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar, 

geçersizdir. 

Özel istihdam büroları işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan iş arayanlar, açık işler ve 
işe yerleştirmelerle ilgili istatistikleri düzenli olarak Kuruma bildirmek, uygulamanın takibi için 
gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri de talebi üzerine Kuruma vermek zorundadırlar. 

İdarî para cezaları 
MADDE 20. - Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 

a) Yurtdışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayan özel 
istihdam bürolarına her bir hizmet akdi için ikiyüzellimilyon lira, 

b) Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerle işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan 
istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma vermeyen özel is
tihdam bürolarına beşyüzmilyon lira, 

c) Kurum Müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri 15 gün içerisinde ibraz et
meyen özel istihdam bürolarına birmilyar lira, 

idari para cezası verilir. 

İdari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme 
oranında her yıl artırılarak uygulanır. 

İdarî para cezaları tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre için
de Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler idari yargı yoluna 
başvurabilirler. Yargı yoluna başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Bilgi verme ve gizlilik 
MADDE 21. - Kurum tarafından kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında 

bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur. İşverenlerden toplanan bilgiler. 
Kurum hizmetlerinden başka amaçla kullanılamaz. Bu maddeye aykırı davrananlar hakkında 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 
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Kurum işlemlerinin biigi işlem ortamında yapılması ve arşivienmesi 

MADDE 22. - Kurumca bu Kanuna göre yapılacak işlemler internet de dahil her türlü elek
tronik bilgi iletişim araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılabilir ve arşivlenebiîir. Elek
tronik ortamda bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilebilir. 

Kurum, faaliyetleri ile ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün olmadığı hallerde sıhhatlerin
den şüpheyi davet etmeyecek kopyalarını ve yazıların makine ile alınmış suretlerini saklamak 
zorundadır. Bu belgelerin mikrofilm, mikrofiş şeklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri or
tamlarda saklanmaları mümkündür. 

Elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılanlar dahil her türlü işlemlerin ve arşivlenen bil
gilerin tespit ve tevsikinde Kurumun kayıtları esas alınır. Bu bilgi ve belgeler adli ve idari merciler 
nezdinde geçerlidir, itiraz edilmesi halinde ispat mükellefiyeti itiraz edene aittir. 

Elektronik ortamda bilgi ve belge alınıp verilmesi ve arşivleme konularına ilişkin usul ve esas
lar yönetmelikle belirlenir. 

Muafiyetler 
MADDE 23. - a) Kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallar ile bunların alım ve satım işlemleri ve 

bunlardan elde edilen hak ve gelirler, 

b) Kurum tarafından açılan ve Kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilanlar, 

c) Satışı yapılan veya satın alınan gayrimenkullerle ilgili tapu işlemleri, 

d) Kurumca yapılan bütün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alın
ması gereken yazı ve belgeler ve bunların suretleri, 

ilgili kanunlarda Kurumun adı veya Kuruluş Kanununda yazılı olmasa dahi her türlü vergi, 
resim ve harç ile belediyelerde yürütülecek her türlü hizmet karşılığından alınan ücretler ve 
Kurumun doğrudan doğruya hizmetlerinden yararlanmadığı fon ve kuruluşlara katkı paylarından 
muaftır. Diğer kanunlarda yer alan bütün muafiyet ve istisnalar saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ KFSIM 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapan Hükümler 
MADDE 24. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 
a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A/11 numaralı bendine "İçişleri Bakanlığı 

Planlama Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "İstihdam ve Meslek Uzman Yar
dımcıları ", "İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlığına " ibaresinden sonra gelmek üzere "istihdam 
ve Meslek Uzmanlığına", 

b) I Sayılı Cetvelinin (I/h) bendine, "Patent Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "İstih
dam ve Meslek Uzmanları", 

c) "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin; "11 Tazminatlar" bölümünün "A- Özel 
Hizmet Tazminatı" bendinin (i) alt bendine "Özürlüler Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"İstihdam ve Meslek Uzmanları", 

ibareleri eklenmiştir. 

MADDE 25. - Ekli 2 sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hük
münde Kararname Eki III sayılı cetvele Türkiye İş Kurumu bölümü olarak eklenmiştir. 
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MADDE 26. -1475 sayılı İş Kanununun değişik 85 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Ancak, tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığı ile özel istihdam bürolarının faaliyet
lerine Kurumca izin verilebilir. İzin verilen özel istihdam büroları yönetmelikle belirlenecek mes
lekler ile üst düzey yöneticiler dışında iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin 
edemez ve ücret alamazlar." 

MADDE 27. - 4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin, dördüncü fıkrasının ikinci cümlesin
deki "Fon Yönetim Kurulu" ibaresi "Yönetim Kurulu" olarak değiştirilmiş "...hastalık ve analık 
sigortası primlerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna..." ibaresinden sonra gelmek üzere " ...ve ilgili 
sandıklara..." ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 28. - 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin 5 inci fıkrasının birinci cümlesindeki 
"...Sosyal Sigortalar Kurumuna..." ibaresinden sonra gelmek üzere " ...ve ilgili sandıklara..." ibaresi 
eklenmiştir. 

MADDE 29. - 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin, birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi 
eklenmiş ve 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"g) Yukarıdaki bentlerde belirtilen iş kanunları kapsamına girmeyen sigortalılardan hizmet 
akitleri, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu 
kapsamında yapılmış olan toplu iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesi bulunmayan hallerde Borç
lar Kanunu hükümleri doğrultusunda (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerindeki hükümlere paralel olarak 
sona ermiş olmak." 

"Ancak, işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için hizmet akdinin başvuru sırasında grev. 
lokavt veya kanundan doğan ödevler nedeniyle askıya alınmamış olması gerekmektedir." 

MADDE 30. - 4447 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen," 

MADDE 31. - 4447 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanunun gerektirdiği görev ve hizmetler için malî kaynak sağlamak, piyasa şartlarında 
kaynakları değerlendirmek, Kanunun öngördüğü ödemelerde bulunmak üzere "İşsizlik Sigortası 
Fonu" kurulmuştur. Fon, Kurum Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde işletilir ve yönetilir. 

Fon kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar; Bakanlık. Maliye Bakanlığı, 
Hazine Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının müştereken 
hazırlayacakları ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Fon, Sayıştay'ın vize ve 
tesciline tabi değildir. Sayıştay tarafından denetlenir. 

Fonun; 
A) Gelirleri; 

a) İşsizlik sigortası primlerinden, 
b) Bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlardan, 
c) Fonun açık vermesi durumunda Devletçe sağlanacak katkılardan, 
d) Bu Kanun gereğince sigortalı ve işverenlerden alınacak ceza, gecikme zammı ve faizlerden, 
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e) Diğer gelir ve kazançlar ile bağışlardan, 

B) Giderleri; 

a) Sigortalı işsizlere verilen ödeneklerden, 

b) Hastalık ve analık sigortası primlerinden, 

c) Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi giderlerinden, 

d) İşsizlik sigortası hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Yönetim Kurulunun onayı üzerine 
Kurum tarafından yapılan giderler ile hizmet binası kiralanması, hizmet satın alınması, bilgisayar, 
bilgisayar yazılım ve donanımı alım giderlerinden, 

oluşur. 

Bu fon bütçe kapsamı dışında olup, gelirlerinden hiç bir şekilde kesinti yapılamaz ve Genel 
Bütçeye gelir kaydedilemez. Fon'un gelir ve giderleri üçer aylık dönemler halinde 1/6/1989 tarihli 
ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış, denetim yetkisine sahip meslek mensubu Yeminli Malî 
Müşavirlere denetlettirilerek denetim raporlarının sonuçları ilan edilir. 

Fon; 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa tabi değildir. Fon gelir
leri ile bu gelirlerle alınan mallar Kuruma aittir. Kurumun malları 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İc
ra ve İflas Kanunu ile 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından Devlet malı 
hükmünde olup, alacakları da Devlet alacağı derecesinde ayrıcalıklıdır. Fon, damga vergisi hariç her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır." 

MADDE 32. - 4447 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"İdarî para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre için
de Kurumun ilgili ünitesine itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler 
idari yargı yoluna başvurabilirler. Yargı yoluna başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz." 

Yönetmelik 
MADDE 33. - Bu Kanun ile ilgili olarak, 
a) Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve İl İstihdam Kurullarının toplanma, çalışma usul ve esasları, 
b) Kurum personelinin görevde yükselmesine ve atanmasına ilişkin usul ve esaslar, 

c) Kurumun merkez ve taşra teşkilâtına ait birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin 
usul ve esaslar, 

d) İşgücü yetiştirme ve uyum hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar, 

e) Kurum işlemlerinin bilgi işlem ve internet ortamında yapılması ve arşivlenmesine ilişkin 
usul ve esaslar, 

f) Müfettiş yardımcılarının işe alınmaları, yetiştirilmeleri, Müfettişliğe atanmalar! ile Teftiş 
Kurulunun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, 

g) Hukuk Müşavirliğinin çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, 
h) İstihdam ve Meslek Uzmanları ile Yardımcılarının mesleğe alınması için yapılacak yarışma 

ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları, 
i) İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu çalışma usul ve esasları, 
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j) Özel istihdam bürolarının seçimi, izin verilmesi ile büroların çalışma ve denetim usul ve 
esasları, 

k) Masraf karşılıklarına ilişkin usul ve esaslar, 

1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler ve Eski Hüküm
lülere Uygulanacak Sınavlara ilişkin usul ve esaslar, 

yönetmeliklerle belirlenir, 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Geçici ve Son Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. - a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk Genel Kurul 2003 
yılının Kasım ayı içinde yapılır. 

b) Kurum Yönetim Kurulu ve Fon Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri, bu Kanunun yayımı 
tarihi itibariyle sona erer. Bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen Yönetim Kurulu en geç 3 ay 
içerisinde teşekkül eder. Bu süre içinde mevcut Kurum Yönetim Kurulu ile Fon Yönetim Kurulu 
görevlerine devam ederler. 

c) Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebiyle Kurum memurlarından (atamayia gelen 
yönetim kurulu üyeleri ile iptal edilen şahsa bağlı kadroda olanlar hariç) aylık aldıkları kadro ve 
görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar Kurumun merkez veya taşra teşkilâtın
da. bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yeni bir kadroya atanırlar. Atama 
işlemi yapılıncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar yeni bir 
kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile 
diğer malî haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin atandıkları yeni kadroların ay
lık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamının net tutarı, eski kad
rolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları 
ile diğer malî hakları toplamı net tutarından az olması halinde aradaki fark, giderilinceye kadar atan
dıkları kadroda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 

d) Bu Kanunun öngördüğü düzenlemeler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl için
de yapılır. Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar, Türkiye İş Kurumu'na ait hizmetler; Kanunun yayımı 
tarihinden önce bu görevleri yürüten merkez ve taşra teşkilâtı tarafından yürütülmeye devam olunur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

MADDE 34. - 21.01.1946 tarih ve mülga 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
MADDE 35. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 36. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 137) 



EK - 1 SAYILI LİSTE 
ALT KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 

TÜRKİYE İŞ KURUMU 

Genel Kurul Yönetim Kurulu Genel Müdürlük 

Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birim 
Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı 

Genel Müdür Yardımcısı 
1) İşgücü Piyasası Bilgi 1) Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2) Hukuk Müşavirliği 
2) İşgücü Uyum Dairesi 

Başkanlığı 
3) İstihdam Dairesi 

Başkanlığı 
4) İşsizlik Sigortası Dairesi 

Başkanlığı 
5) Dış İlişkiler Dairesi 

Başkanlığı 
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EK-2 SAYILI LİSTE 

KURUMU : TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLATI : MERKEZ 
KURUM KODU : 730 

(III) SAYILI CETVEL 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
A H 
A H 
A H 
A H 
A H 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
S H 
S H 

U n v a n ı 
Genel Müdür 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Genel Müdür Yardımcısı 
Teftiş Kurulu Başkanı 
I. Hukuk Müşaviri 
İstihdam Dairesi Başkanı 
İşgücü Uyum Dairesi Başkanı 
İşgücü Piyasası ve Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanı 
İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanı 
Dış İlişkiler Dairesi Başkanı 
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı 
Hukuk Müşaviri 
Başmüfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş Yardımcısı 
Müfettiş Yardımcısı 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Avukat 
Avukat 
Avukat 
Avukat 
Avukat 
İstihdam ve Meslek Uzmanı 
İstihdam ve Meslek Uzmanı 
İstihdam ve Meslek Uzmanı 
İstihdam ve Meslek Uzmanı 
İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı 
Eğitim Uzmanı 
Eğitim Uzmanı 
Savunma Uzmanı 
Savunma Uzmanı 
Sivil Savunma Uzmanı 
Sivil Savunma Uzmanı 
Sosyal Çalışmacı 
Sosyal Çalışmacı 

Derece 

2 
3 
5 
6 
7 
7 
8 
1 
2 
3 
1 
2 
4 
5 
6 
4 
5 
6 
7 
9 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
7 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

1 
6 
2 

13 
5 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
8 

28 
3 
2 
4 
2 
1 
1 
1 

3 
14 
17 
16 
3 0 
37 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
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Sınıfı Unvanı 
GİH 
GİH 
GlH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GtH 
GİH 
GtH 
GİH 
GİH 
GİH 
GtH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GtH 
GtH 
GtH 
GİH 
GİH 
GtH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GtH 
GlH 
GtH 
GtH 
GtH 
GİH 
GİH 
GtH 
GtH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 

Aktüer 
Muhasebeci 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Fotoğrafçı 
Programcı 
Programcı 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Şef 
Şef 
Şef 
Ayniyat Saymanı 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Dava Takip Memuru 
Santral Memuru 
Santral Memuru 
Santral Memuru 
Santral Memuru 
Satınalma Memuru 
Satınalma Memuru 
Tahsildar 
Daktilograf 
Daktilograf 
Veznedar 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
Veri Haz.Kont. işletmeni 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
Veri Haz.Kont. işletmeni 
Veri Haz.Kont. işletmeni 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Daire Tabibi 
Daire Tabibi 
D i ş Tabibi 
Psikolog 
Psikolog 
Psikolog 
Diyetisyen 
Çocuk Gelişimcisi 

Derece 
6 
1 
3 
5 
6 
5 
5 
6 
3 
4 
3 
4 
5 
1 
5 
6 
7 
8 

10 
7 
5 
7 
9 
10 
7 
8 
5 
6 
10 
4 
4 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
5 
6 
7 
8 
10 
1 
3 
5 
1 
2 
4 
6 
5 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

6 
3 
1 
1 
2 
1 
l 
6 
2 
2 

45 
14 
19 
1 

28 
13 
15 
19 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
2 

28 
17 
25 
16 
15 
18 
15 
8 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 137) 



— 77 

Unvanı 

Hemşire 
Hemşire 
Mühendis 
Mühendis 
Matematikçi 
İstatistikçi 
İstatistikçi 
İstatistikçi 
İstatistikçi 
İstatistikçi 
Tekniker 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen Yardımcısı 
Teknisyen Yardımcısı 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Aşçı 
Aşçı 
Aşçı 
Kaloriferci 
Kaloriferci 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Dağıtıcı 

TOPLAM 
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EK-2 SAYILI LİSTE 

KURUMU : TÜRKİVE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLATI : TAŞRA 
KURUM KODU : 730 

(III) SAYILI CETVEL 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı 
G İ H 

G İ H 

G t H 

G İ H 

G t H 

G İ H 

A H 

A H 

A H 

A H 

G t H 

G t H 

G t H 

G t H 

G t H 

G t H 

G t H 

G t H 

G İ H 

G t H 

G t H 
G t H 
G t H 
G t H 
G t H 
G İ H 
G t H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G t H 
G t H 
G t H 
G t H 
G İ H 

İl MUdUrU 
ti Müdür Yardımcısı 
İl Müdür Yardımcısı 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Avukat 
Avukat 
Avukat 
Avukat 
Eğitim Uzmanı 
Eğitim Uzmanı 
Eğitim Uzmanı 
Eğitim Uzmanı 
Eğitim Uzmanı 
Eğitim Uzmanı 
Araştırmacı 
Muhasebeci 
Muhasebeci 
Muhasebeci 
Muhasebeci 
Muhasebeci 
Muhasebeci 
Muhasebeci 
Muhasebeci 
Mütercim 
Şef 
Ş e f 
Ş e f 
Ş e f 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 

U n v a n ı Derece 
1 

1 

2 

1 

2 

3 

2 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

1 

2 

3 

4 
5 
6 
7 
8 
5 
3 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
9 

Serbest 
K a d r o 
Adedi 

81 

25 

2 5 

75 

15 

12 

1 

2 

4 

7 

35 

17 

7 

13 

1 

1 

2 

4 

5 

5 

6 
15 
16 
17 
13 
1 

2 1 9 
6 7 
87 
5 

2 6 2 
9 7 
7 8 
59 
5 0 
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Sınıfı Unvanı 
GtH 
GİH 
GİH 
GtH 
GİH 
GtH 
GİH 
GİH 
GİH 
GtH 
GtH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GtH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 

Memur 
Memur 
Santral Memuru 
Santral Memuru 
Santral Memuru 
Santral Memuru 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Veznedar 
Veznedar 
Veznedar 
Veznedar 
Veznedar 
Veznedar 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Daire Tabibi 
Daire Tabibi 
Psikolog 
Hemşire 
Hemşire 
Mühendis 
Mühendis 
İstatistikçi 
İstatistikçi 
İstatistikçi 

Derece 

10 
11 
5 
7 
9 
10 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
4 
5 
2 
5 
7 
1 
3 
4 
5 
6 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

33 
2 
1 
1 
3 
1 

36 
11 
3 
9 
7 
6 

45 
27 
3 
7 
3 
1 
2 
10 
10 

102 
66 
4 7 
58 
75 
70 
45 
40 
27 
10 
15 
8 
17 
15 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
l 
3 
2 
3 
10 
20 
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Sınıfı 

TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 

Unvanı 

Teknisyen 

Teknisyen 

Teknisyen 

Teknisyen 

Teknisyen 

Hizmetli 

Hizmetli 

Hizmetli 

Hizmetli 

Hizmetli 

Hizmetli 

Hizmetli 

Aşçı 

Aşçı 

Aşçı 

Aşçı 

Kaloriferci 

Kaloriferci 
Kaloriferci 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Dağıtıcı 
Dağıtıcı 
Dağıtıcı 

TOPLAM 

Derece 

3 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
5 
7 
8 
10 
5 
6 
10 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
5 
6 
7 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

3 
2 
8 
3 
1 

33 
12 
28 
9 
12 
6 
5 
3 
5 
3 
1 
4 
1 
2 
16 
5 
13 
8 
4 
6 
3 
2 
1 
1 
2 

2399 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Türkiye İş Kurumu Kuruluş ve Görevleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kurumun Görevleri 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. - Bu Kanun ile, istihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsiz

liğin önlenmesi faaliyetlerinde bulunmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere, Türkiye 
İş Kurumu kurulmuştur. Kurum görevlerini 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu dışında kalan 
iş ve işçi isteyenleri de kapsayacak şekilde düzenler ve yürütür. 

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluş
larda, kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, sosyal güvenlik kuruluşlarında, genel ve kat
ma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlarda, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bun
ların bağlı ortaklıklarında, il özel idareleri ve belediyelerle bunların kurdukları birlik ve mües
seselerde aylık ve ücret alan ve işçi statüsünde çalışmayan memur, sözleşmeli personel ve geçici 
personelin istihdamı hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî 
bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur. 

Kurum, 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa, 8.9.1983 tarihli ve 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve Sayıştay'ın vize. tescil ve denetimine tabi olmayıp. Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenir. Kurumun malları 9.6.1932 tarihii ve 
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından 
devlet malı hükmünde olup, alacakları da Devlet alacağı derecesinde imtiyazlıdır. Kurum mallan 
hakkında İcra ve İflas Kanununun iflasa ilişkin hükümleri uygulanmaz. Kurumun merkezi An
kara'dadır. Kısaca "İŞKUR" diye anılır. 

Tanımlar 
MADDE 2. - Bu Kanunda geçen; 
Bakan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını, 
Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
Kurum : Türkiye İş Kurumunu, 
Genel Müdür : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü, 
Genel Kurul : Türkiye İş Kurumu Genel Kurulunu, 
Yönetim Kurulu : Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunu, 
Genel Müdürlük : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü 
ifade eder. 
Kurumun görevleri 
MADDE 3. - Kurumun görevleri şunlardır: 
a) Genel istihdam politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, 
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b) İşgücü piyasasındaki ve mesleklerdeki durum ve gelişmeleri izlemek, bunlarla ilgili araştır
malar yapmak, yaptırmak, derlenen işgücü piyasası bilgileri ile ilgili istatistikleri yayınlamak, İş ve 
meslek analizleri yapmak, yaptırmak, meslekleri tanımlamak, Türk Meslekler Sözlüğü'nü hazır
lamak, 

c) İşgücü arz ve talebinin dengeli bir biçimde oluşmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve 
programlar yapmak, işçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanması yolunda gerekli çalışmaları yap
mak, işgücünün yurtiçinde ve yurtdışında uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler 
için uygun işgücü bulunmasına ve yurtdışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek, 

d) Özürlülerin, eski hükümlerin, terörden etkilenenlerin ve korunmaya muhtaç olanların istih
damlarına yardımcı olmak, özel istihdam projeleri uygulamak, özürlüler meslekî rehabilitasyon 
merkezleri kurmak, meslekî eğitim ve meslekî rehabilitasyon hizmetleri vermek, 

e) İşgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere kayıtlı işsizlere ve işini kay
betme tehlikesi ile karşı karşıya bulunan işgücüne mesleğe hazırlık, meslek edindirme, meslek 
değiştirme ve meslek geliştirme eğitimi vermek, verdirmek, kendi işini kuracak işsizlere yönelik 
meslekî bilgi ve beceri kazandırma kursları düzenlemek, girişimcilik eğitimi ve iş kurma danışman
lık hizmeti vermek ve benzeri aktif işgücü programlan uygulamak, 

f) İşgücü hareketliliğini ve buna bağlı olarak istihdamı teşvik amacıyla ikâmet edilen 
belediyenin mücavir alanı dışında işe yerleştirilme imkanı bulunan Kuruma kayıtlı işsizlerin, iş 
görüşmeleri ile ilgili günlük zarurî giderleri dahil seyahat masraflarını bir defaya mahsus olmak. 
üzere karşılamak, 

g) Yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi doğal afetlerin meydana geldiği yerler ile işsizliğin 
yoğun olduğu yerlerde toplumsal denge, huzur ve dayanışmanın devamını sağlamak amacıyla ayhk 
asgarî ücretin neti tutarında ödeme yapılmak ve sosyal sigorta himayesi sağlanmak suretiyle afet
zedeler ile iki yıldan fazla işsiz olup, takip eden bir yıl boyunca da ikâmet edilen belediyenin 
mücavir alanında iş bulma imkanı bulunmayan Kuruma kayıtlı işsizler için finansmanı dış kaynak
lı projelerden karşılanmak üzere en fazla altı ay süre ile toplum yararına çalışma programlan uy
gulamak, 

h) Gerektiğinde ihalelere katılmak suretiyle, bedel karşılığında ya da bedelsiz olarak yurtiçin
de veya uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek, 

i) Meslek danışma merkezleri aracılığı ile mesleğe yöneltme faaliyetlerinde bulunmak, iş ve 
meslek danışmanlığı hizmeti sunmak, iş arama becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim prog
ramlan uygulamak, psikolojik danışmanlık hizmeti vermek, 

j) İstihdamdaki işgücü ile ilk ve orta kademe yöneticileri için işyerlerinde eğitim seminerleri 
düzenlemek, işyerlerinin, işgücüne meslekî nitelik kazandırılması ve geliştirilmesine yönelik 
politikalar oluştunnaiarına yardımcı olmak ve işyeri meslekî eğitim programlan uygulamalarına 
gerektiğinde eğitici ve materyal desteği sağlamak suretiyle katkıda bulunmak, 

k) Özel istihdam büroları ile ilgili olarak Kuruma verilen görevler ile Türkiye'de yabancı uy
rukluların istihdamı konusunda Kuruma verilen görevleri yerine getirmek, 

1) Uluslararası kuruluşların çalışma hayatına ilişkin olarak aldıkları kararları izlemek, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti'nin taraf olduğu Kurumun görev alanına giren ikili ve çok taraflı anlaşma. 
sözleşme ve tavsiye kararlarını uygulamak, 

m) 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ile Kuruma verilen görevler ile diğer kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevleri yerine getirmek; kurum hizmetlerinin tanıtımın! yapmak. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Kurumun Organları 

Organlar 
MADDE 4. - Kurum aşağıdaki organlardan oluşur: 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Genel Müdürlük, 
d) İl İstihdam Kurulları 
Genel Kurul ve görevleri 
MADDE 5. - Genel Kurul, Bakanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında; 
İçişleri, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskân, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Orman Bakanlıkları ile Hazine Müs
teşarlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Baş
bakanlık Devlet Personel Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Özürlüler 
İdaresi Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Kurumdan iştirak edecek birer, 

Üye sayıları itibariyle en fazla üyeye sahip ilk üç sıradaki İşçi Konfederasyonlarınca belir
lenecek yedi, üye sayısı itibariyle en fazla üyeye sahip İşveren Konfederasyonunca belirlenecek 
yedi, Türkiye Ticaret Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden dört, Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan üç, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden bir, Yükseköğ
retim Kurulunca görevlendirilecek İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri dallarında uzman iki, Kurum çalışanlarının en fazla temsil edildiği Kamu Görevlileri Sen
dikası tarafından, Kurum personeli arasından seçilecek iki, seçilme usul ve esasları çıkarılacak 
yönetmelikle tespit edilen yurt dışında çalışan Türk işçilerini temsilen Bakanlıkça belirlenecek iki 
temsilci olmak üzere 50 üyeden oluşur. 

Genel Kurul üyeleri üç yıl süre ile görev yaparlar. Herhangi bir nedenle bu görevleri sona eren
lerin yerlerine kalan süreyi tamamlamak üzere Genel Kurula üye veren birimlerce yeni üyeler 
görevlendirilir. Seçimle gelenlerin yerlerine de kalan süreleri tamamlamak üzere yedekleri çağrılır. 
Genel Kurul üç yılda bir en geç mayıs ayı sonuna kadar Bakanın çağrısı üzerine olağan toplantısını 
yapar. Ayrıca, Bakanın gerekli görmesi halinde olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Genel Kurula An
kara dışından katılacaklara harcırahları, bağlı oldukları kurum ve kuruluşlarca kendi mevzuatları 
çerçevesinde ödenir. 

Genel Kurulun görevleri; Devletin ekonomik ve sosyal politikası çerçevesinde istihdam ile il
gili sorunları inceleyerek, millî istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak, istihdamın 
korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesini sağlayacak tedbirleri belir
lemek ve önerilerde bulunmak, Devletin ekonomik ve sosyal politikası çerçevesinde plan ve yıllık 
programlara göre Kurumun görevlerini geliştirici tedbirleri belirlemek ve önerilerde bulunmak, 
Bakanlıkça değerlendirilmesi istenilen konular ile Kurumun çalışmalarını ilgilendiren faaliyet 
raporları hakkında görüşünü bildirmektir. 

Genel Kurul görüşmelerinin sonuçları raporla tespit edilir, bu raporlar Bakanlığa, Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kuruluna ve Kuruma tevdi edilir. 
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Yönetim Kurulunun teşkili; görev ve yetkileri 
MADDE 6. - Yönetim Kurulu; Kurumun en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorumluluğa sahip 

organı olup, Genel Müdürün Başkanlığında, Genel Müdür Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanının önerisi üzerine müşterek kararla atanan bir temsilci ile en çok üyeye sahip işçi kon
federasyonundan ve işveren konfederasyonundan seçilen birer üyeden oluşur. Yönetim Kurulu 
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar atanabilirler veya seçilebilirler. 
Süreleri biten üyeler, yeni üyeler göreve başlayıncaya kadar görevlerine devam ederler. Görev 
süresi içinde herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliği sona erenlerin yerlerine aynı usulle bir ay 
içinde yenileri atanır veya seçilir. Bu şekilde göreve gelenler, yerlerini aldıkları üyenin görev 
süresini tamamlarlar. Yönetim Kurulu üyelerinin. Devlet memurluğuna atanabilme şanlarını 
taşımaları ve siyasî parti organlarında görevli bulunmamaları, ayrıca atama ile gelecek üyelerin en 
az lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmaları zorunludur. 

Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere, üye tam 
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitiiği halinde başkanın 
bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Toplantılara iştirak eden Yönetim Kurulu başkan ve 
üyelerine, bu görevleri nedeniyle 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
34 üncü maddesine göre Kamu İktisadî Teşebbüsleri Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine ödenen 
miktarda aylık ücret ödenir. Toplantıya katılmayan üyelerin ücretlerinden, Yönetim Kurulu Yönet
meliğine göre kesinti yapılır. 

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdür Yardımcıları kendilerine, eş ve 
çocuklarına ait malvarlıklarını göreve başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde ve izleyen her tak
vim yılının en geç Mart ayı sonuna kadar, 19.4.1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde 
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda belirtilen diğer usul ve esaslara uy
gun olarak Kuruma bildirmek zorundadırlar. Görevleriyle ilgili işledikleri bir fiil nedeniyle hak
larında ceza davası açılmış bulunan Yönetim Kurulu üyeleri. Bakan tarafından geçici olarak görev
lerinden uzaklaştırılabilir. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri, tek başlarına veya birlikte 
Kurum kaynaklarını tehlikeye düşürdüklerinin veya Kurumu zarara uğrattıklarının yargı kararı ile 
tespiti halinde, verdikleri zarardan malvarlıkları ile müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Genel Müdürlükçe hazırlanan Kurumun yıllık iş programı ve bütçesi hakkında öneriler ile 

bütçenin bölümleri arasındaki ödenek aktarılması ve ek ödenek alınması hususundaki önerileri 
görüşerek Bakanlığın onayına sunmak, bütçe bölümlerinin maddeleri arasında ödenek aktarmalarını 
yapmak, Bilançoyu ve faaliyet raporunu inceleyip, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna ve 
Bakanlığa sunmak; Genel Müdürlükçe hazırlanacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve 
yönetmelik tasarılarını inceleyerek Bakanlığa sunmak, 

b) Kurumun çalışmaları ile ilgili raporları Genel Kurulun bilgisine sunmak, 
c) İl İstihdam Kurullarının raporlarını inceleyip değerlendirmek ve Genel Müdürlüğe öneriler

de bulunmak, 
d) Yüksek Denetleme Kurulu Raporları hakkında Kurumun cevaplarını içeren raporu in

celemek ve gereği için karar vermek, 
e) Özel istihdam bürolarının faaliyetlerine ilişkin izin verilmesi ve iznin yenilenmesi talepleri 

ile verilen izinlerin iptali konularında karar vermek, 
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t) Kurumun yurt içinde veya uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara vereceği eğitim ve 
danışmanlık hizmetlerinden hangilerinin bedelsiz olacağına ve Kurum hizmetleri karşılığında 
gerektiğinde işverenden katkı payı alınması ile miktarına karar vermek. 

g) Kurumun merkez ve taşra teşkilâtı birimlerinin kurulmasına ve gerek görülen değişikliklerin 
yapılmasına karar vermek ve uygulamak; Genel Müdürün önerisi üzerine, özel kanunlarda yer alan 
hükümler saklı kalmak kaydıyla Kurumun ilk dört dereceli kadrolarına atamalar yapmak ve Kurum 
adına imza yetkisi verilecek personeli belirlemek; Kurum personelinin eğitimi amacıyla kurslar ve 
seminerler düzenlenmesi, yurt içinde veya yurt dışında öğrenim ve eğitim yapacakların seçilmesine 
ilişkin önerileri inceleyip karara bağlamak, 

h) Kurumda çalıştırılacak yabancı uzmanların sözleşme şartlan ile sözleşmeye konu olacak 
projelerini inceleyip onaylamak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin taraf olduğu ikili ve çok taraf
lı anlaşmalar çerçevesinde Kurumun görev alanına giren konularda çeşitli yabancı kuruluşlarla ger
çekleştirilecek ortak projeler ile bu kuruluşlarca yapılan projelen inceleyip onaylamak, 

i) Kurum adına her türlü hizmet satın alınması, taşınır ve taşınmaz mal edinilmesi, inşaat yap
tırılması, bunların idaresi ve satılması veya kuruma ait binaların, hizmet binası, lojman, misafir
hane, eğitim tesisi, kreş, huzurevi ve benzeri hizmet ve sosyal amaçlara tahsisi hakkındaki önerileri 
inceleyip karara bağlamak, 

j) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı arttırılmak üzere 
2000 yılı için belirlenen ve bedeli elli milyar liradan fazla olan sözleşmeler ve yapılacak işler hak
kında karar vermek, 

k) Kovuşturulmasmda Kurum için yarar görülmeyen dava ve icra kovuşturmalarının açıl
maması, henüz dava ve icra kovuşturması haline gelmemiş olan uyuşmazlıkların uzlaşma yoluyla 
çözümlenmesi ve bunlara ait paraların terkini önerilerini, kurum için yarar görülmeyen hallerde 
dava ve icra kovuşturmalarından vazgeçilmesi, kanun yollarına başvurulmaması, bunlara ait para ve 
malların terkini, kurum leh ve aleyhine açılmış dava ve icra kovuşturmalarının uzlaşma yoluyla 
çözümü hakkındaki önerileri karara bağlamak, 

1) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin başkaca önerilerini inceleyip karara bağlamak. 
m) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 
Yönetim Kurulu (k) bendinde belirtilen görev ve yetkilerini Genel Müdüre devredebilir. 
Genel Müdürlük 
MADDE 7. - Genel Müdürlük, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile merkez ve taş

ra teşkilâtından oluşur. 
Genel Müdür, Genel Kurulun önerilerini dikkate alarak Yönetim Kurulu kararları ile Kurum 

mevzuatı doğrultusunda bütün işleri yürütür. Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer 
kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlar, idarî ve adlî merciler ile üçüncü şahıslara karşı 
kurumu temsil eder. Temsil yetkisini gerektiğinde genel hükümlere göre devredebilir. Genel Müdür 
ve Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanacakların, en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış ol
maları gerekir. Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği hariç 
Kurum birimlerinin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olurlar. Genel Müdür. 
Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanı müşterek 
karar ile atanır. Müşterek karar ile atanması gerekenler dışında kalan 1-4 dereceli kadrolara 
atanacak personel Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile atanırlar. Bunun dışın
daki Kurum personeli Genel Müdür tarafından atanır. Kurum avukatının bulunmadığı yerlerde ve 
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zamanlarda bunlara ait görevlerin yerine getirilmesinde; Genel Müdür, icra ve yargı mercileri nez-
dindeki temsil yetkisini uygun göreceği bir kurum personeline devredebilir. 

Merkez teşkilâtı 
MADDE 8. - Kurumun merkez teşkilâtı, ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri 

ve yardımcı birimlerden oluşur. 
a) Ana hizmet birimleri 
1) İşgücü Yetiştirme Dairesi Başkanlığı 
İşgücü Yetiştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
Kurumun meslekî rehabilitasyon çalışmalarının genel esaslarını tespit etmek, bu konudaki 

çalışmaları programlamak, uygulanmasını sağlamak, mesleğe hazırlık, meslek edindirme, meslek 
değiştirme ve meslek geliştirme eğitimi vermek, verdirmek, iş analizi çalışmalarını yapmak, yaptır
mak, Türk Meslekler Sözlüğünü hazırlamak, mesleğe yöneltme sistemini tedricen genişletip büyüt
mek, rehberlik hizmetini vermek ve geliştirmek, istihdam ve danışmanlık hizmetleri sunmak, iş 
arama becerileri eğitim programları uygulamak, girişimcilik eğitimi ve iş kurma danışmanlık hiz
meti verilmesini sağlamak, özürlüler meslekî rehabilitasyon merkezi çalışmalarını düzenlemek, en 
fazla altı ay süre ile toplum yararına çalışma programları düzenlemek, istihdamdaki işgücü ile ilk 
ve orta kademe yöneticileri için işyerlerinde eğitim seminerleri düzenlemek, işyerlerinin eğitim 
politikaları geliştirmelerine yardımcı olmak, işyeri meslekî eğitim programları uygulamalarına 
gerektiğinde eğitici ve materyal desteği sağlamak, Genel Müdür ve Gene! Müdür Yardımcıları 
tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak. 

2) İstihdam Dairesi Başkanlığı 
İstihdam Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
İşgücü piyasasındaki ve mesleklerdeki durum ve gelişmeleri izlemek, bunlarla ilgili araştır

malar yapmak, yaptırmak, derlenen işgücü piyasası bilgilerini yayınlanır hale getirmek, işgücü arz 
ve talebinin dengeli bir biçimde oluşmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve programlar yapmak, 
işçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanması yolunda gerekli çalışmaları yapmak, işgücünün yur
tiçinde ve yurtdışında uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun işgücü 
bulunmasına ve yurtdışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek, özürlülerin, eski hüküm
lülerin, terörden etkilenenlerin ve korunmaya muhtaç olanların istihdamlarına yardımcı olmak, özel 
istihdam projeleri uygulamak, işgücünün seyyaliyetini ve istihdamını teşvik amacıyla, ikâmet 
edilen belediye mücavir alan sınırları dışında işe yerleştirme imkanı bulunan kayıtlı işsizleri belir
lemek, bunların uygun oldukları açık işlere gönderilmelerinde günlük zaruri giderleri dahil seyahat 
masraflarının karşılanması uygulamasını yürütmek, yabancı uyrukluların Türkiye'de istihdamı 
konusunda Kuruma verilen görevleri yapmak, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafın
dan verilen görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak. 

3) İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı 
İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

İşsizlik sigortası fonuna aktarılan işçi, işveren ve devlet katkılarının Fon Yönetim Kurulu 
kararları çerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, işsizlik sigortası primlerinin 
kişi bazında kaydını tutmak, işsizlik ödeneği ödenmesine ilişkin her türlü işlemi yapmak, hastalık 
ve analık sigortası primlerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna yatırılmasını sağlamak, işsizlere yönelik 
meslekî eğitim tedbirleri ile ilgili işlemleri yapmak, 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigor
tası Kanununun uygulanması ile ilgili olarak. Kanunla verilen diğer görevleri yapmak, Genel 
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Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen diğer 
görevleri yapmak. 

4) Özel İstihdam Büroları Dairesi Başkanlığı 

Özel İstihdam Büroları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

Gerekli şartları taşıyan özel istihdam bürolarına izin verilmesine, izinlerin uzatılmasına ve ip
taline ilişkin işlemleri yürütmek, özel istihdam bürolarınca Kuruma verilmiş olan teminat mektup
larının muhafazası ve gerektiğinde iadesi ile ilgili işlemleri yapmak, özel istihdam bürolarınca 
Kuruma bildirilen istatistiki verileri değerlendirmek, özel istihdam bürolarınca işverenlerden ve 
yönetmelikle belirlenecek bazı meslek sahipleri ile üst düzey yöneticilerinden alınacak ücretler ve 
Kuruma ödenmesi gereken masraf karşılıkları konularında gerekli çalışmaları yapmak, tüm uy
gulamaya ilişkin kayıt tutmak, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görev
ler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak. 

5) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında işgücünün serbest dolaşımı ile Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerde istihdam ve işsizlikle ilgili gelişmeleri izlemek, bu alanda Kuruma düşen çalışmaları yap
mak ve bu konu ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, ikili işgücü anlaşmaları ile 
Kurumu ilgilendiren diğer anlaşmaların uygulanmasına ilişkin gelişmeleri değerlendirmek, Türk iş
gücü çalıştırmak isteyen ülkeleri tespit etmek ve yabancı ülkelerdeki emek-yoğun yatırımları takip 
etmek, çalışma hayatı, istihdam ve işgücü ile ilgili olarak Kurumu ilgilendiren yabancı mevzuatı 
tarayıp incelemek, yurt dışı istihdam hizmetlerine ilişkin olarak Kuruma düşen görevler konusunda 
araştırmalar yapmak, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevler ile 
mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak. 

b) Danışma ve denetim birimleri 

1) Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır: 
Kurum merkez ve taşra birimlerinin her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, in

celeme ve soruşturma işlerini yürütmek, Kurumun Kuruluş Kanunu ile İş Kanunu hükümlerine göre 
kamu ve özel bütün işyerlerinde Kurum çalışmaları ile ilgili kayıt, evrak ve diğer işlemleri tetkik ve 
teftiş etmek, Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 
çalışmasını temin etmek amacıyla, inceleme ve denetleme sonucu ortaya çıkan aksaklıkları giderici 
tedbirlere ilişkin gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak, Genel Müdür tarafından 
verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak. 

2) Hukuk Müşavirliği 
Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

Genel Müdürlük ve diğer birimlerden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, idarî ve cezaî 
sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaş
mazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun 
olarak yapılmasına yardımcı olmak, Kurum memurları hakkında veya diğer konularda düzenlenen 
ve Genel Müdür tarafından havale edilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek mevzuat 
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gereği kovuşturmalarla ilgili işlemleri yapmak, Kurum görüşü istenen veya Kurumca hazırlanan 
kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını hukukî açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek, Kurumun 
iaşra teşkilatındaki dava ve icra takip işlemlerini merkezden veya yerinde takip etmek. Genel 
Müdürlükçe gerekli görüldüğünde, ilgili merkez teşkilâtının görüşlerini de alarak ihbarname, ihtar
name düzenlemek veya bunlara karşı cevap vermek, adlî, idarî davalar ile icra takiplerinde mah
kemeler, hâkimler, icra daireleri ile dava ve icra işleriyle ilgili sair merciler nezdinde, Genel Müdür
lüğü temsil etmek, Genel Müdür tarafından verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yap
mak. 

3) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

Kurumun hizmet ve görevlerini ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve bu 
konuda raporlar düzenlemek, Kuruma Hükümet programı, kalkınma planlan, yıllık programlar, 
Bakanlar Kurulu Kararları ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine 
getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıl
lık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili teme! 
politikaların bilimsel araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Kurumun yıllık çalışma prog
ramını ve yıllık çalışma raporunu hazırlamak, Kurumun organizasyon ve metot hizmetlerini yürüt
mek, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna verilecek cevabi raporları hazırlamak, Kurumun 
basın ve yayın kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemek ve faaliyetlerinin tanıtımını yapmak, Kurum 
içi koordinasyonu sağlamak, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görev
ler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak. 

c) Yardımcı birimler 

1) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
Kurumun insan gücü planlanması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel 

sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak. Kurum personelinin, atama, özlük, emeklilik 
ve benzeri işlemlerini yürütmek, personele verilecek eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve 
hizmet-içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardım
cıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak. 

2) Muhasebe ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 
Muhasebe ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
Kurumun hizmet ve faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağ

layacak bütçeyi hazırlamak, yetkili organlara sunmak ve uygulamasını takip etmek, bağlı birimlerin 
ödenek ve para taleplerini karşılamak, gerektiğinde ek bütçe talebinde bulunmak, gerçek ve tüzel 
kişilerden alınan teminatları muhafaza etmek, Genel Müdürlük hesaplarının kayıtlarını tutmak, 
takip etmek, değerlendirmek, borç ve alacaklarını takip etmek, tahsilini ve ödemesini sağlamak, 
personelin her türlü ödemelerini yapmak, yasal kesintilerini süresi içinde ilgili Kurum ve kuruluş
lara yatırmak, taşra birimlerinin muhasebe uygulamalarını takip etmek ve değerlendirmek, gerek
tiğinde yerinde kontrol etmek ve eğitim vermek, aylık, yıllık geçici ve kesin mizanları ve yıl sonun
da da bilançoyu çıkarmak ve yetkili organlara sunmak, Kurum tarafından verilen hizmetlerle ilgili 
olarak alınacak masraf karşılıkları teklifini ilgili birimlerden alacağı görüşler doğrultusunda Bakan-
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lık onayına sunmak, uygulamasını takip etmek, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafın
dan verilen görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak. 

3) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

Kurumun bütün hizmet ve işlemlerinin genel ve Kurum mevzuatı çerçevesinde, verimlilik il
kelerine uyulmak suretiyle hızlı ve doğru sonuç alınacak şekilde bilgisayar destekli olarak yürütül
mesini sağlayacak çalışmaları yapmak, bilgi işlem çalışmaları için gerekli olan iş akış ve organizas
yonunu düzenlemek, yerleşim planı yapmak, standart ve yöntemleri belirlemek, gerekli analiz ve 
tasarım çalışmalarını yapmak, uygulama programlarını geliştirerek test etmek, işletime alınması ve 
gereksinimler doğrultusunda güncelleştirilmesini sağlamak, mevcut bilgisayar donanım, yazılım ve 
iletişim alt yapısının sürekli çalışabilirliğini sağlamak, performans artırıcı faaliyetlerde bulunmak, 
bilgilerin ihtiyaç duyan kişi ve birimlere istenilen biçimde iletilmesini sağlamak, Kurumun hizmet
lerine ilişkin istatistiksel verileri toplamak, değerlendirmek ve yayınlamak, Genel Müdür ve Genel 
Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak. 

4) İdarî İşler Dairesi Başkanlığı 

İdarî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

Merkez ve taşra teşkilâtı için, gerekli araç, gereç ve malzemenin temini, bakım onarım, vergi, 
sigorta ile demirbaş ve terkin işlemlerini yürütmek, ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, 
satın alma, kamulaştırma, onarım, tamirat, tadilat işlemlerini yapmak, projelendirmek ve kontrol et
mek, sağlık hizmetleri sosyal tesislerin işletilmesi, tabldot, personel taşımacılığı, lojman, misafir
hane, kreş gibi sosyal faaliyetlerle ilgili işlemleri yürütmek, Kurumun her türlü evrak, arşiv, basım 
ve haberleşme işlemlerini yürütmek, merkez birimlerinin, aydınlatma, ısıtma, korunma, temizlik ve 
araç sevk işlemlerini yürütmek, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen 
görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak. 

5) Savunma Uzmanlığı 

Savunma Uzmanlığının görevleri şunlardır: 
Kurumun seferberlik ve savaş hali hazırlıklarını, topyekûn sivil savunma hizmetleri çer

çevesinde verilen görevleri, kendi konularında ayrı mevzuatları bulunan planlama faaliyetlerini. 
alarm tedbirlerinden kaynaklanan görevleri koruyucu güvenlik hizmetlerini ilgili kanun, tüzük, 
yönetmelik, yönerge ve talimatlarda belirtilen esaslara göre yapmak, uygulanmasını sağlamak, kon
trol ve koordine etmek, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen ve mevzuat
ta öngörülen diğer görevleri yapmak. 

Taşra teşkilâtı 
MADDE 9. - Kurumun taşra teşkilâtı; İl düzeyinde kurulacak İl Müdürlüklerinden ve gerekli 

görülen ilçelerde kurulacak Şube Müdürlükleri veya Şefliklerden oluşur. İl Müdürlükleri, Şube 
Müdürlükleri ve Şeflikler; Kurumun İl ve İlçelerdeki temsilcileridir. 

İl istihdam kurulları ve görevleri 
MADDE 10. - İl İstihdam Kurulları, İllerde Valinin veya görevlendireceği bir Vali Yardım

cısının başkanlığında, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir üst düzey temsilci, il Millî 
Eğitim Müdürü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü, Kurum İl Müdürü, İl Ticaret ile Sanayi Odası Baş
kanı veya görevlendirecekleri birer temsilci, İl Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı veya 
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görevlendireceği bir temsilci, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi baş
kanlığından bir temsilci, bir üniversite öğretim üyesi, Valinin, İlin istihdam yapısını dikkate alarak 
görevlendireceği diğer Kamu İl Müdürleri ile en çok üyeye sahip İşçi ve İşveren Konfederasyon
larının birer temsilcisinden oluşur. İl İstihdam Kurulları her yıl Kasım ayı içinde olağan toplantısını 
yapar. Başkanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplantı yapabilir. Kurulun sekretarya görevi 
Kurum İl Müdürlüklerince yerine getirilir. 

İl İstihdam Kurullarının görevleri: İl düzeyinde istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği ön
leyici tedbirleri saptamak, İl istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak, işgücü yetiş
tirme etkinliklerini yönlendirmek üzere yerel düzeyde geçerli olacak ilke ve politikaları belirlemek 
ve önerilerini Kuruma bildirmek, Kurum İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıllık işgücü eğitim 
planlarını inceleyerek varsa gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Kuruma bildirmek, eğitim planı 
uygulaması ile ilgili olarak yöredeki işgücü yetiştirme ve istihdam etkinliklerini izleyip değerlen
dirmek ve değerlendirme raporlarını Kuruma göndermektir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sorumluluk ve Yetki Devri 

Sorumluluk ve yetki devri 
MADDE 11. - Kurumun merkez ve taşra teşkilâtının her kademedeki yöneticileri, yükümlü 

bulundukları görevleri, mevzuata uygun olarak yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludurlar. 
Genel Müdür ve her kademedeki Kurum yöneticileri, sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla, yet
kilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler. Ancak, yetki devri yetkiyi devredenin sorum
luluğunu kaldırmaz. 

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli sorumlulukları açısından 1.3.1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun tatbikinde memur sayılırlar, bunlar hakkında 2.12.1999 
tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun 
hükümleri uygulanmaz. 

Kurum iş ve işçi arayanların isteklerini karşılayamamaktan ve hizmet akdi yapılmasına aracılık 
ettiği hallerde, tarafların ileri sürecekleri zarar ve ziyandan sorumlu değildir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Personel Statüsü ve Kurum Gelirleri 

Personel statüsü 
MADDE 12. - Kurum personeli, Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlere 

atanan kadrolu kişiler ile sözleşmeli personelden oluşur. Kurumun Personel Kanunu çıkarılıncaya 
kadar, Kurum personeli hakkında bu Kanun ile 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu 
ve 8.5.1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. 

Kurum; özel bilgi ve ihtisas gerektiren iş ve hizmetler için sözleşme ile personel istihdam 
edebilir. Bu şekilde çalıştırılacakların unvanı, adedi, nitelikleri, ücret ve diğer malî hakları ile çalış
tırılma usul ve esasları Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakan
lar Kurulu kararı ile belirlenir. Sözleşme ile çalıştırılacaklara ödenecek ücret 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılan sözleşmeli personel için 
belirlenen tavan ücretin 3 katını geçemez. 
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Hukuk Müşavirliğinde çalışanlar hakkında 2.2.1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İn
taç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Kurum, 
Ankara dışındaki icra, takip ve dava işleri için Genel Hükümlere göre vekâlet akdi ile lüzum 
görülecek sayıda avukat çalıştırabilir. 

Kurum, merkez ve taşra teşkilâtında İstihdam ve Meslek Uzmanı çalıştırabilir. 14 7.1965 tarih
li ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip, Kurumun 
ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar arasında yapılacak Özel 
yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar, İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı kadrolarına 
atanırlar. İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcılığına atananlar, bu görevde en az üç yıl çalışmak ve 
olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlilik sınavında başarılı olmaları ve İngilizce, Almanca ve 
Fransızca dillerinden birini Kamu Personeli Dil Sınavında en az (C) düzeyinde başarmış bulun
maları halinde İstihdam ve Meslek Uzmanı unvanını alırlar. Yapılacak yeterlik sınavına girmeye 
hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, üst üste iki defa yapıiacak 
sınavda başarılı olamayanlar ve olumlu sicil alamayanlar bu unvanlarını kaybederler ve durum
larına uygun başka kadrolara nakledilirler. 

En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olan Kurum personelinden Genel Müdürlükçe uygun 
görülenlere Kurum çalışmaları ile ilgili alanlarda Master programına veya dört aya kadar Serdfıka 
programına katılmaları halinde program süresince izin verilebilir. Bu kimseler bütün özlük hak
larından faydalanmaya, maaş ve ödeneklerini almaya devam ederler. 

Fazla çalışma gerektiren her türlü Kurum işleri için çalışma saatleri dışında görevlendirilecek 
Kurum personeline (1, 2, 3 üncü derece yönetici kadrolarında bulunanlar dahil) fazla çalışma yap
tırılabilir. Yapılacak fazla çalışma ücreti ve fazla çalışmanın yaptırılması ile ilgili hususlar Kurum 
Yönetim Kurulu kararı ve Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Kurumda fiilen çalışan personele her yıl için. 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununda tanımlanan aylıklarının (ek gösterge dahil) brüt tutarında iki ikramiye verilir, ik
ramiyenin tarihlerini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Kurum gelirleri 
MADDE 13. - Kurumun gelirleri şunlardır: 
a) Her yıl Bakanlık bütçesine Kuruma yardım amacıyla konulan ödenek, 
b) Özel istihdam bürolarının faaliyete geçmeleri konusunda verilen izinle ilgili işlemler için 

alınan masraf karşılıkları ile 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine göre 
İşçi Çalışma ve Kimlik Karnelerinden elde edilecek gelirler ve aynı Kanunun 84 üncü maddesinin 
8.5.1985 tarihli ve 3199 sayılı Kanunla değişik 2 nci fıkrası gereğince Kuruma ödenecek masraf 
karşılıkları, 

c) Yurt içinde veya uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara verilecek eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerinden alınacak bedel ile Kurum hizmetleri karşılığında işverenlerden alınacak katkı payı, 

d) 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 98 inci maddesinin 21.10.1998 tarihli ve 4382 
sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişik (C) bendi uyarınca Kuruma aktarılan idarî para cezalan 
ile bu Kanun gereğince özel istihdam bürolarından alınan idarî para cezaları, 

e) Kurumun taşınır ve taşınmaz mallarından elde edilen gelirler, 
f) Kuruma yapılacak bağışlar ile diğer gelirler. 
Kurum hesap dönemi olarak takvim yılı esas alınır. 
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İKİNCİ KISIM 
Özel İstihdam Büroları, Çeşitli Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Özel İstihdam Büroları 

Özel istihdam bürolarının kurulması, izin verme ve yenileme masraf karşılığı ve denetim 
MADDE 14. - İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uy

gun işçiler bulunmasına aracılık etme görevi Kurum ve bu amaçla gerçek ve tüzel kişiler tarafından 
kurulan özel istihdam bürolannca yapılır. Özel istihdam büroları, Kurumdan izin almak kaydıyla 
yurt içi iş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi yerleştir
me faaliyeti için özel istihdam bürolarına izin verilemez. 

Özel istihdam bürolarının iş ve işçi bulma faaliyetlerine izin verilebilmesi için talepte bulunan 
gerçek kişiler ile tüzel kişileri idare, temsil ve ilzama yetkili kişilerin; 

a) Türk vatandaşı ve en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları, müflis veya konkordato 
ilan etmiş olmamaları, 

b) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere. 
ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almış veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şah
siyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya is
timal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara 
para aklama veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulun
mamaları, 

e) Güvenilir bir malî bünye ile iş ve işçi bulma faaliyetlerini gerçekleştirebilecek ölçüde 
yönetim, nitelikli uzman personel ve teknik donanıma ve uygun bir işyerine sahip olmaları. 

d) İş ve işçi bulma aracılığı izni için iki milyar lira tutarında kafi ve süresiz banka teminat mek
tubu ile istenilen diğer bilgi ve belgeleri Kuruma vermeleri, masraf karşılığı ödemeleri ve yazılı 
talepte bulunmaları 

gerekir. 
Talepler Kurumca değerlendirilir. Kurum kabul veya red kararını en geç 30 gün içerisinde talep 

sahibine yazılı olarak bildirir. 
Kurumca verilen izinler iki yıl süreyle geçerlidir. İzin süresi, iznin sona erme tarihinden 

itibaren en az üç ay önce yazılı talepte bulunulması, iznin verilmesinde aranan şartların mevcut ol
ması, ilave kafi ve süresiz teminat mektubu verilmesi ve yenileme masraf karşılığı ödenmesi kay
dıyla, Kurumca ikişer yıllık sürelerle yenilenebilir. İş ve işçi bulma aracılığı izni için talep edilen 
teminat miktarı 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 29.7.1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunla değişik 
mükerrer 298 inci maddesinin (10) numaralı bendi hükmü uyarınca belirlenen yeniden değerleme 
oranında her yıl artırılarak uygulanır. Faaliyette bulunan özel istihdam büroları, izin almak için ver
miş oldukları teminat mektubunu her yıl yeniden tespit edilen miktara tamamlamak zorundadırlar. 
Kuruma verilen teminat mektupları izin ve yenileme talebinin reddi halinde kararın tebliğ tarihin
den itibaren, yenileme talebinde bulunulmaması halinde izin süresinin bitimini müteakip bir ay için
de iade edilir. İznin iptali halinde, iptal kararının kesinleşmesini müteakip teminat Kuruma gelir 
kaydedilir. Gelir kaydedilen teminat ilgilinin hiçbir borcuna mahsup edilemez. 
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Kurum, iş ve işçi bulma faaliyeti için izin verilmesi ve izin yenilenmesi işlemleri ile ilgili 
olarak özel istihdam bürolarından masraf karşılığı alır. 

Özel istihdam bürolarının bu kanunun uygulanması ile ilgili faaliyetlerini denetleme yetkisi 
Kurum müfettişlerine aittir. Özel istihdam büroları, müfettişlerin istedikleri her türlü bilgiyi vermek 
v e bu bilgilerin doğruluğunu ispata yarayan defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmek zorundadırlar. 

Özel istihdam bürolarının bilgi toplamaları, kullanmaları, Kuruma bilgi verme yüküm
lülükleri 

MADDE 15. - Özel istihdam büroları, iş arayanlar ve açık işyerlerine ilişkin bilgileri sadece iş 
ve işçi bulma faaliyeti için gerekli olması halinde toplayabilir, işleme tâbi tutabilir veya bunlardan 
yararlanabilir. Bu bilgilerin kişiye ait veya iş ya da işletme sırlarıyla ilgili olması halinde özel istih
dam büroları, bunları ancak, ilgilinin izin vermesi halinde toplayıp kullanabilirler. Özel istihdam 
bürolarının bu verileri iş ve işçi bulma faaliyeti çerçevesinde bir üçüncü şahsa vermeleri halinde, bu 
şahıs söz konusu bilgileri ancak, kendisine veriliş amacına uygun şekilde işleme tâbi tutabilir veya 
bunlardan yararlanabilir. İş ve işçi bulma faaliyetinin sonuçlandırılmasını müteakip özel istihdam 
bürolarına verilmiş olan evrakın ilgilisine iade edilmesi gerekir. 

Özel istihdam büroları iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edemez ve 
ücret alamazlar. İşe yerleştirme faaliyeti karşılığı ücret sadece işverenden alınır. Ancak, yönetmelik
le belirlenecek meslekler ve üst düzey yöneticiler için işe yerleştirilenlerden ücret alınmasına izin 
verilebilir. 

İş ve işçi bulma faaliyetleri ile ilgili olarak; 
a) Kurumun iznine sahip olmayan bir özel istihdam bürosu ile yapılan anlaşmalar, 
b) Yönetmelikte öngörülmemiş ise, özel istihdam büroları ile iş arayanlar arasında bir ücret 

ödenmesine ilişkin yapılan anlaşmalar, 
c) Özel istihdam bürolarının yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlarla ücret konusunda 

anlaşma yapmaları, onlardan ücret almaları veya herhangi bir şekilde menfaat temin etmeleri halin
de özel istihdam büroları ile işverenler arasında yapılmış bulunan anlaşmalar, 

d) İşgücünün sigortasız çalışması veya sendikaya üye olmaması ya da asgarî ücretin altında üc
ret ödenmesi koşullarını taşıyan anlaşmalar, 

e) Bir işverenin veya bir iş arayanın, işe yerleştirme faaliyeti için diğer özel istihdam büroların
dan veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar 

geçersizdir. 
Birden fazla özel istihdam bürosuna işgücü temini için talep vermiş olan işverenler ile iş bulun

ması amacıyla kayıt yaptırmış olan iş arayanlar, bu bürolardan biri kanalıyla işe yerleşmenin ger
çekleşmiş olması halinde diğerlerin işe yerleşme tarihinden itibaren en geç bir gün içinde haberdar 
etmekle yükümlüdürler. 

Özel istihdam büroları işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan iş arayanlar, açık işler ve 
işe yerleştirmelerle ilgili istatistikleri düzenli olarak Kuruma bildirmek, uygulamanın takibi için 
gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri de talebi üzerine Kuruma vermek zorundadırlar. 

İznin reddi, yenilenmemesi, iptali ve kararlara karşı itiraz 
MADDE 16. - Bu Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca iş ve işçi bulma faaliyetlerine izin 

verilmesi ve iznin yenilenmesi için öngörülen şartların yerine getirilmemiş olması halinde izin ve 
yenileme talebi reddedilir. 
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Özel İstihdam Bürolarına verilen izinler; iznin verildiği ya da yenilendiği tarihten itibaren 12 
ay içerisinde hiçbir işe yerleştirme işlemi gerçekleştirilmemiş, izin verilmesi veya yenilenmesi için 
aranan şartların taşınmadığı veya kaybedildiği tespit edilmiş, bu Kanunun 15 inci maddesinin birin
ci fıkrasındaki yükümlülüklere Kurum tarafından yazılı olarak ikaz edilmelerine rağmen uyulmamış 
veya aynı maddenin üçüncü fıkrasının (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtildiği şekilde bir anlaşma 
yapılmış olması halinde iptal edilir. 

Özel istihdam büroları red, yenilememe ve iptal kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edebilirler. İtirazların 30 gün içinde sonuçlandırılması zorun
ludur. İtiraz yoluna başvurulmuş olması ilgililerin yargı yoluna gitme haklarını ortadan kaldırmaz. 

İdarî para cezaları 
MADDE 17. - Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 
a) Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerle işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan 

istatistiki bilgileri süresi içerisinde Kuruma vermeyen özel istihdam bürolarına ikiyüz milyon lira, 
b) Kurum Müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri ibraz etmeyen özel istihdam 

bürolarına üçyüz milyon lira, 
idarî para cezası verilir. 
İdarî para cezaları tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre için

de Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler kararın kendilerine 
tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz 
üzerine verilen kararlar kesindir. Mahkemeye başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Özürlü ve eski hükümlülere ilişkin para cezalarının Kuruma aktarılması ve kullanımı 
MADDE 18. - 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 29.7.1983 tarihli ve 2869 sayılı 

Kanunla değişik 98 inci maddesinin 21.10.1998 tarihli ve 4382 sayılı Kanunla değişik (C) bendi 
uyarınca özürlü ve eski hükümlülerin istihdam edilmemesi nedeniyle işveren ve işveren vekillerin
den tahsil edilen ve Kurum bütçesinin Maliye Bakanlığınca uygun görülecek özel tertibe gelir kay
dedilen para cezaları, Kurumca, özürlüler konusunda Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüş ve 
önerileri de alınmak suretiyle, özürlü ve eski hükümlülerin meslekî eğitimi, meslekî rehabilitasyonu 
ve istihdamı ile kendi işini kurma ve bu gibi projelerde kullanılır. Kurum özürlülerle ilgili olarak 
gerçekleştirdiği projelere ilişkin raporları en geç izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Özürlüler 
İdaresi Başkanlığına gönderir. 

Kamu kurum ve kuruluşları her yıl Nisan ayı içerisinde çalıştırdıkları işçi sayısı ile çalıştırdık
ları özürlü ve eski hükümlü sayısını, özürlü ve eski hükümlü açık kontenjanlarını ve kontenjan faz
lası özürlü ve eski hükümlü sayısını Kuruma bildirmek zorundadırlar. Bu bildirimlerde istihdam 
edilmesi istenilen özürlü ve eski hükümlülerin vasıfları da belirtilir. 

Bilgi verme ve gizlilik 
MADDE 19. - Kurum tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında 

bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur. İşverenlerden toplanan bilgiler, 
genel istihdam ve işsizlik sigortası çalışmalarından başka amaçla kullanılamaz ve açıklanamaz. 

Kurumun işsizlik sigortası uygulaması dahil bütün işlemlerin elektronik veya bilgi işlem or
tamında yapılması ve arşivlenmesi halinde, bilgilerin tespit ve tevsikinde bilgi işlem kayıtları esas 
alınır. Kurum tarafından bilgi işlem ortamında tutulan bilgiler adlî ve idarî merciler nezdinde geçer-
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lidir. Bilgi işlem kayıtlarına itiraz edilmesi halinde ispat mükellefiyeti itiraz edene aittir. Bilgi işlem 
ortamında tutulan bilgilere ilişkin belgeler Kuruma ibraz tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklanır 
ve bu sürenin sonunda imha edilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Hükümler 

MADDE 20. - 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 36 ncı mad
desinin "Ortak Hükümler" bölümünün A bendinin 11 inci fıkrasına "Devlet Bütçe Uzman Yardım
cıları" ve "Devlet Bütçe Uzmanlığına" ibarelerinden sonra gelmek üzere "İstihdam ve Meslek Uz
man Yardımcıları" ve "İstihdam ve Meslek Uzmanlığına", 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (h) ben
dine, "Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "İstihdam ve Meslek Uzmanları", 
213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesinin; "II- Tazminat
lar" bölümünün "A-Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (h) alt bendine "Devlet Bütçe Uzmanları" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "İstihdam ve Meslek Uzmanları" ibareleri eklenmiştir. 

MADDE 21. - a) Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname Eki cetvellerde geçen " İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü" ibaresi, 
"Türkiye İş Kurumu" olarak değiştirilmiş ve Ek I sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek, 
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki III sayılı cetvelin Türkiye İş Kurumuna ilişkin 
bölümüne eklenmiştir. Ek II sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek, Kurumun 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinden çıkarılmıştır. Ek IV sayılı listede yer alan kad
rolar şahsa bağlı hale getirilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Eki III sayılı cetvelin Tür
kiye İş Kurumuna ilişkin bölümüne eklenmiştir. 

b) 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ve diğer mevzuatta geçen İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Genel Müdürlüğü adı Türkiye İş Kurumu olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 22. - 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 29.7.1983 tarihli ve 2869 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi ile değişik 85 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Ancak, tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığı ile özel istihdam bürolarının faaliyet
lerine Kurumca izin verilebilir. İzin verilen özel istihdam büroları yönetmelikle belirlenecek mes
lekler ile üst düzey yöneticiler dışında iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin 
edemez ve ücret alamazlar." 

Yönetmelik 
MADDE 23. - Bu Kanun ile ilgili olarak, 
a) Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve İl İstihdam Kurullarının toplanma, çalışma usul ve esasları, 
b) Yurt dışında çalışan işçileri temsilen Genel Kurula katılacakların seçilme usul ve esasları, 
c) Kurum personelinin atanma usul ve şartlan ile görevde yükselmesine ilişkin usul ve esaslar, 
d) Kurum personelinin hak ve yükümlülükleri ile çalışma usul ve esasları, 
e) Kurumun taşra teşkilâtına ait birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları, 
f) Kurumun harcama ve ihale işlemlerine ilişkin usul ve esaslar, 
g) Kurum işlemlerinin bilgi işlem ortamında yapılması ve arşivlenmesine ilişkin usul ve esaslar, 
h) Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları, 
i) Hukuk Müşavirliğinin çalışma usul ve esasları, 
j) Özürlüler Meslekî Rehabilitasyon Merkezlerinin kuruluş ve yönetimine ilişkin usul ve esaslar, 
k) İstihdam ve Meslek Uzmanları ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınması için yapılacak 

yarışma ve yeterlilik sınavlarına ilişkin usul ve esaslar, 
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1) Özel istihdam bürolarına izin verilmesi ile büroların çalışma ve denetim usul ve esasları, 
m) Yabancı uzman çalıştırma usul ve esasları, 
n) Kurum personeline teşvik ikramiyesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar 
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir yıl içinde çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Geçici ve Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. - a) Bu Kanunla yapılan yeni düzenleme sebebiyle İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Genel Müdürlüğünün memurlarından kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kad
rolarına atanmış sayılırlar. 

Kuruma devredilen kadrolardan İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün Danışma ve 
Denetim Birimleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarına ait kadrolardan 
aynı unvanları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolar şahsa bağlı kad
rolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş 
sayılır. Kurum Genel Müdürü, yeni kadrolar tespit ve ihdas edilerek gerekli atama işlemleri yapılın
caya kadar bu kadrolarda bulunan memurlardan birini, görevli oldukları birim hizmetlerinin 
yürütülmesini tedvirle görevlendirebilir. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar 
Kurumun merkez ve taşra teşkilâtında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü malî ve sosyal 
haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler. 

Yukarıda ikinci ve üçüncü fıkrada sayılanların Kurumun merkez ve taşra teşkilâtında durum
larına uygun kadrolara atanmaları halinde de eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türiü hak
larının bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur. 

b) Kanunun yayımlandığı tarihte, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş Kurum personeli 
için bir defaya mahsus olmak üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılacak yazılı 
sınavda ve Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı 
olanlar durumlarına uygun İstihdam ve Meslek Uzmanlığı kadrolarına atanırlar. Ancak, bu şekilde 
atanacaklardan yazılı sınav tarihi itibariyle Kurumda en az üç yıllık hizmet süresini tamamlamamış 
olanlar İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcılığına atanırlar. İstihdam ve Meslek Uzmanlığına atan
mış olanlar için, bu sınav yeterlilik sınavı yerine geçer. 

c) Bu Kanunun öngördüğü düzenlemeler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yi! 
içinde yapılır. Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar, Türkiye İş Kurumuna ait hizmetler; Kanunun 
yayımı tarihinden önce bu görevleri yürüten merkez ve taşra teşkilâtı tarafından yürütülmeye 
devam olunur. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu yürürlüğe girinceye kadar, Genel Kurula 
katılacak olan Kurum çalışanları temsilcileri Bakan tarafından belirlenir. 

d) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönet
meliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

e) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, başka bir işleme gerek kalmaksızın İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadrolar ile taşınır ve taşınmaz mallar ve haklar Kuruma devredil
miş sayılır. 

0 Bu Kanunun 5 inci maddesine göre teşkil olunan Genel Kurul. Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç altı ay içinde Bakan tarafından toplantıya çağrılır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 24. - 21.1.1946 tarihli ve 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 25. - Bu Kanunun 14, 15, 16 ve 17 nci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra, 

diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 26. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bülent Eceviî 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
R. Önal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. S. Gürel 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

Devlet Bakanı 
F Ünlü 

Adalet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 

Dışişleri Bakanı 
/. Cem 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
K. Aydın 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Prof. Dr. H. Y. Gökalp 

Kültür Bakanı V. 
M. Bostancıoğlu 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
//. //. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
S. Somuncuoğlu 
Devlet Bakanı 

Prof Dr. R. Mirzaoğlu 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. Ş. Üşenmez 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. A. Çay 
Millî Savunma Bakanı 

S. Çakmakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr. O. Durmuş 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Y. Okuyan 
Turizm Bakanı 

E. Mumcu 
Çevre Bakanı 

F. Aytekin 

En. ve Tab. Kay. Bak. ve Başb. Yrd. 
M. C. Ersümer 
Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
Y. Yalova 

Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 

Devlet Bakanı V. 
S. Oral 

İçişleri Bakanı 
S. Tantan 

Millî Eğitim Bakanı 
M Bostancıoğlu 
Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. E. Öksüz 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
A. K. Tannkulu 
Orman Bakanı 

Prof. Dr. N. Çağan 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Türkiye İş Kurumu Kuruluş ve Görevleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kurumun Görevleri 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1.- Bu Kanun ile istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve 

işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere 
Türkiye İş Kurumu kurulmuştur. 

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluş
larda, kanunla kurulan fonlarda, özel kanunla veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak 
kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında, kefalet sandıklarında, sosyal güvenlik kuruluşlarında, genel 
ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri ve 
bunların bağlı ortaklıklarında, il özel idareleri ve belediyelerle bunların kurdukları birlik ve mües
seselerde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aylık ve ücret alan ve işçi statüsünde çalışmayan 
memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve diğer kamu görevlilerinin istihdamı hakkında bu 
Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olup, özel hukuk hüküm
lerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idari ve mali bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur. 

Kurum, vize ve tescile ilişkin hükümler hariç 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanunu ve 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabidir. Kurumun mallan, 
alacakları, banka hesapları 9.6.1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 1.3.1926 tarih ve 
765 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından Devlet malı hükmünde olup haczedilemez, alacakları da 
Devlet alacağı derecesinde imtiyazlıdır. Kurum malları hakkında İcra ve İflas Kanunu'nun iflasa 
ilişkin hükümleri uygulanmaz. Kısa adı "İŞKUR" dur. 

Tanımlar 
MADDE 2.- Bu Kanunda geçen; 
Bakanlık 
Bakan 
Kurum 
Genel Müdür 
Genel Kurul 
Yönetim Kurulu 
Genel Müdürlük 
Fon 
İfade eder. 
Kurumun görevleri 
MADDE 3.- Kurumun görevleri şunlardır: 
a) Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın korunmasına, geliştirilmesine 

ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak, işsizlik sigortası işlemlerini yürütmek, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını, 
Türkiye İş Kurumunu, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü, 
Türkiye İş Kurumu Genel Kurulunu, 
Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunu, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü, 
İşsizlik Sigortası Fonunu, 
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b) İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve 
yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine et
mek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak, 

c) İş ve meslek analizleri yapmak, yaptırmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek, 
verdirmek, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme, mesleki eğitim 
ve işgücü uyum programlan geliştirmek ve uygulamak, istihdamdaki işgücüne eğitim seminerleri 
düzenlemek, 

d) İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, işgücünün yurtiçin
de ve yurtdışında uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun işgücü bulun
masına ve yurtdışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek, istihdamında güçlük çekilen işgücü 
ile işyerlerinin yasal olarak çalıştırmak zorunda oldukları işgücünün istihdamlanna katkıda bulun
mak, tarım aracıları ile özel istihdam bürolanna ilişkin Kuruma verilen görevleri yerine getirmek, 

e) Gerektiğinde Kurum faaliyet alanı ile ilgili ihalelere katılmak suretiyle, yurtiçinde veya ulus
lararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek, 

f) Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların işgücü, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin 
olarak aldıkları kararları izlemek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin taraf olduğu Kurumun görev 
alanına giren ikili ve çok taraflı anlaşma, sözleşme ve tavsiye kararlarını uygulamak. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kurumun Organları 

Organlar 
MADDE 4. - Kurum aşağıdaki organlardan oluşur: 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Genel Müdürlük, 
d) İl İstihdam Kurulları. 
Kurum Teşkilatı ekli 1 sayılı listede gösterilmiştir. 
Genel Kurul ve görevleri 
MADDE 5. - Genel Kurul, Bakanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında: 
a) Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağ

lık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıkları ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 
Hazine, Dış Ticaret, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlıkları, Devlet Personel, Özelleştirme 
İdaresi, Devlet İstatistik Enstitüsü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi, Özürlüler İdaresi Başkanlıkları, Milli Prodüktivite Merkezi, 
Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Sosyal Sigortalar Kurumu, 
Bağ-Kur ve Kurumdan iştirak edecek Genel Müdür düzeyinde birer, 

b)Üye sayıları itibariyle en fazla üyeye sahip ilk üç sıradaki işçi konfederasyonlarmca üye 
sayıları oranları dikkate alınarak belirlenecek on yedi, üye sayısı itibariyle en fazla üyeye sahip iş
veren konfederasyonunca belirlenecek on, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliğinden beş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan üç, Türkiye Sakatlar 
Konfederasyonundan her özür grubunu temsilen birer olmak üzere toplam dört, Türkiye Ziraat 
Odaları Birliğinden iki, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek dört öğretim üyesi, Kurumda tem
sil yetkisine sahip kamu görevlileri sendikasınca belirlenecek bir, 

Temsilciden oluşur. 
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Genel Kurul temsilcileri iki yıl süre ile görev yaparlar. Herhangi bir nedenle bu görevleri sona 
erenlerin yerlerine kalan süreyi tamamlamak üzere Genel Kurula temsilci veren birimlerce yeni 
temsilci görevlendirilir. Genel Kurul iki yılda bir Kasım ayı içinde Bakanın çağrısı üzerine olağan 
toplantısını yapar. Bakan, gerekli görmesi halinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

Genel Kurulun görevleri şunlardır: 
a) Devletin ekonomik ve sosyal politikalarına uyumlu ulusal istihdam politikasının oluşturul

masına yardımcı olmak, uygulanan politikalardaki dönem içindeki gelişmeleri değerlendirmek, 
b) İstihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi 

faaliyetlerine yardımcı olmak ve önerilerde bulunmak, 
c) Kurumun dönem faaliyet raporunu görüşmek. Kurumun hizmetlerini iyileştirici önerilerde 

bulunmak. 
Genel Kurul görüşmelerinin sonuçlan raporla tespit edilir, bu rapor Bakanlığa en geç iki ay 

içinde verilir. 
Genel Kurul Kararları Kurum ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların politika oluşturma ve uy

gulamalarında öncelikle dikkate alınır. 
Yönetim Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri 
MADDE 6.-Yönetim Kurulu, Kurumun en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorumluluğa sahip 

organıdır. Genel Müdürün Başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının ve Hazine Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanan birer temsilci ile en çok 
üyeye sahip işçi konfederasyonu, işveren konfederasyonu ve Esnaf ve Sanatkarlar Konfederas-
yonunca belirlenen birer üyeden olmak üzere altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev 
süresi 3 yıldır. 

Yönetim Kurulu üyelerinin, Devlet memurluğuna atanabilme şartlarını taşımaları ve siyasi par
ti organlarında görevli bulunmamaları, ayrıca atama ile gelecek üyelerin finans konusunda yeterli 
deneyime sahip olmaları, hukuk, iktisat, maliye, finans, işletme, kamu yönetimi, sosyal politika 
veya iş hukuku dallarında en az lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmaları zorunludur. 

Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine en az haftada bir defa üye tam sayısının salt çoğun
luğu ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf 
çoğunluğu sağlamış sayılır. Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Bakanlık temsilcisi Kurula baş
kanlık eder. Mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyelerin ücretlerinden, yönetim kurulu yönet
meliğine göre kesinti yapılır. Yönetim Kurulunun çalışma, alt kademelere devredebileceği yetkiler 
ile diğer hususların usul ve esasları Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanın onayı ile çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir. Toplantılara iştirak eden Yönetim Kurulu Başkanı ve müşterek kararname 
ile atanan üyelerine 22.01.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü mad
desine göre Kamu İktisadi Teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine Ödenen miktarlarda 
ilave aylık ücret verilir. Diğer yönetim kurulu üyelerine ise kadrosunun karşılığı olan aylık ve diğer 
mali haklar ödenir. Yolluklarında ise 10.02.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri 
uygulanır. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Genel Müdürlükçe hazırlanan Kurumun bütçe teklifi ile bütçenin bölümleri arasında ödenek 

aktarılması ve ek ödenek alınması önerilerini değerlendirerek Bakanlığa sunmak, bütçe bölüm
lerinin maddeleri arasında ödenek aktarmalarını yapmak, bilançoyu ve faaliyet raporunu inceleyip 
onaylamak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 137) 



— 101 — 

b) Kurumca hazırlanan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik taslaklarını 
inceleyerek Bakanlığa sunmak, 

c) Kurumun faaliyet alanına ilişkin dönem faaliyet raporlarını Genel Kurulun bilgisine sunmak, 
d) İl İstihdam Kurullarının raporlarını inceleyip değerlendirmek ve Genel Müdürlüğe öneriler

de bulunmak, 
e) Özel istihdam bürolarının faaliyetlerine izin vermek, faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin 

raporları değerlendirmek, iznin yenilenmesi ile verilen izinlerin iptali konularında karar vermek, 
f) Kurumun yurtiçinde ve uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara vereceği eğitim ve danış

manlık hizmetleri bedelleri ile işverenlere verilen Kurum hizmetlerinin hangilerinden ne kadar mas
raf karşılığı alınacağına karar vermek, 

g) Kurumun merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin kurulması ve gerekli görülen değişikliklerin 
yapılması hususlarında ilgili makamlara önerilerde bulunmak; Genel Müdürün önerisi üzerine, özel 
kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kurumun 1-4 dereceli kadrolarına atamalar 
yapmak ve Kurum adına imza yetkisi verilecek personeli belirlemek, 

h) Kurum personelinin eğitimi amacıyla düzenlenen yıllık eğitim programlarını onaylamak, 
i) Kurum adına her türlü hizmet satın alınması, taşınır ve taşınmaz mal edinilmesi, bunların 

idaresi, inşaat yaptırılması, satılması, takası ve trampası veya Kuruma ait binaların hizmet binası, 
eğitim tesisi, kreş ve benzeri hizmetlere tahsisi hakkındaki önerileri inceleyip karara bağlamak, 

j) Kurum taşınmaz mallarının, Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlara rayiç veya emsal değer 
üzerinden kiraya verilmesi, Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlar arasında karşılıklı olarak taşın
mazlara ihtiyaç duyulması halinde, rayiç bedellerin eşit olması veya aradaki bedel farkının % 10'u 
geçmemesi durumunda, bedelsiz olarak karşılıklı kullanım hakkı verilmesi ile ilgili önerileri in
celeyip karara bağlamak, 

k) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı artırılmak üzere 
bedeli yüz milyar liradan fazla olan sözleşmeler ve yapılacak işler hakkında karar vermek, 

1) Kovuşturulmasında Kurum için yarar görülmeyen dava ve icra kovuşturmalarının açıl
maması, henüz dava ve icra kovuşturması haline gelmemiş olan uyuşmazlıkların uzlaşma yoluyla 
çözümlenmesi ve bunlara ait paraların terkini önerilerini, Kurum için yarar görülmeyen hallerde 
dava ve icra kovuşturmalarından vazgeçilmesi, kanun yollarına başvurulmaması, bunlara ait para ve 
malların terkini, Kurum leh ve aleyhine açılmış dava ve icra kovuşturmalarının uzlaşma yoluyla 
çözümü hakkındaki önerileri karara bağlamak, 

m) Fon kaynaklarını piyasa şartlarında değerlendirmek, 
n) Fon gelir ve giderlerinin üçer aylık dönemler itibariyle denetlettinlmesini ve denetim rapor

larının kamuoyuna açıklanmasını sağlamak, 
o) Fona ilişkin aktüeryal projeksiyonları yaptırmak, 
p) Günlük fon hareketlerinin izlenmesini, kayıtlarının tutulmasını ve genel kabul görmüş 

muhasebe standartlarına uygun olarak muhasebeleştirilmesini sağlamak, 
r) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin başkaca önerilerini inceleyip karara bağlamak 

ve bu Kanunla verilen benzeri görevleri yapmak. 
Genel Müdürlük 
MADDE 7. - Genel Müdürlük, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. 
Genel Müdür, Genel Kurulun önerilerini dikkate alarak Yönetim Kurulu kararları ile Kurum 

mevzuatı doğrultusunda bütün işleri yürütür. Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer 
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kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlar, idari ve adli merciler ile üçüncü şahıslara karşı 
Kurumu temsil eder. Temsil yetkisini gerektiğinde genel hükümlere göre devredebilir. Kurum 
avukatının bulunmadığı yerlerde ve zamanlarda bunlara ait görevlerin yerine getirilmesinde Genel 
Müdür, icra ve yargı mercileri nezdindeki temsil yetkisini uygun göreceği Kurum personeline dev
redebilir. 

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve Daire 
Başkanı kadrolarına atanacakların, en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu 
olmaları gerekir. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve 1. Hukuk Müşaviri kadrolarına müş
terek Kararname ile diğer 1-4 dereceli kadrolara Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu 
kararı ile bunlar dışında kalan Kurum kadrolarına ise Genel Müdür onayı ile atama yapılır. 

Merkez teşkilatı 
MADDE 8. - Kurumun merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri 

ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. 
Ana hizmet birimleri 
MADDE 9.- a) İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
İşgücü piyasası verilerini yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayın

lamak, işgücü piyasası bilgi sistemini oluşturmak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu çalış
malarını koordine etmek, Kurum hizmetlerinin bilişim teknolojileri desteğinde verilmesini sağ
lamak, Kurumun bilgisayar donanım, yazılım ve iletişim altyapısının sürekli çalışabilirliğini sağ
lamak ve geliştirmek, Kurumun araştırma ve planlama çalışmaları ile basın ve halkla ilişkilerini 
yürütmek. 

b) İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı 
İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
İş ve meslek analizleri yapmak, yaptırmak, meslekleri tanımlamak ve sınıflandırarak yayın

lamak, meslek ya da alan seçme aşamasında olan öğrencilere mesleki rehberlik hizmetleri sunmak, 
yetişkinlere iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek, verdirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yaparak, yaşam boyu eğitim anlayışı içerisinde meslek edindirme, meslek geliştirme ve 
meslek değiştirme kursları düzenlemek, istihdamında güçlük çekilen grupların istihdamını kolay
laştırıcı mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek, verdirmek, işsizliğin yoğun ol
duğu dönemlerde ve yerlerde toplum yararına çalışma programları düzenlemek, istihdamdaki iş
gücüne eğitim seminerleri vermek ve aktif işgücü piyasası politikaları çerçevesinde benzeri işgücü 
uyum programlarını uygulamak. 

c) İstihdam Dairesi Başkanlığı 
İstihdam Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
Ulusal istihdam politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yapmak, 

işçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanması yolunda gerekli çalışmaları yapmak, istihdamında 
güçlük çekilen uzun süreli işsizler, kadınlar, gençler, özürlüler, eski hükümlüler ve benzeri grupların 
istihdamlarına yardımcı olmak, işgücünün yurtiçinde ve yurtdışında uygun oldukları işlere yerleş
tirilmelerine ve çeşitli işler için elverişli işçiler bulunmasına ve yurtdışı hizmet akitlerinin yapıl
masına aracılık etmek, tarım aracıları ile özel istihdam bürolarına ilişkin Kuruma verilen görevleri 
yerine getirmek. 

d) İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı 
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İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde, işsizlik sigortası işlemlerini yap

mak, İşsizlik Sigortası Fonu'nun, Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde değerlendirilmesine iliş
kin işlemleri yapmak, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine göre iş kay
bı tazminatına ilişkin işlemleri yapmak. 

e) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
Kurumun görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla gerekli 

çalışmaları yürütmek, bu kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirilecek projeleri hazırlamak, çalış
ma hayatı, istihdam, işsizlik, aktif ve pasif işgücü programları, işgücünün yapısı ile mesleki 
niteliğinin geliştirilmesi gibi Kurumu ilgilendiren konularda dış ülkelerdeki gelişmeleri takip etmek, 
yabancı ülkelerle yapılan ikili işgücü anlaşmaları ve sosyal güvenlik sözleşmeleri ile uluslararası 
protokol ve sözleşmelerin hazırlanması veya tadili konusunda ilgili birimlere destek vermek. 

Danışma ve denetim birimleri 
MADDE 10.- a) Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır: 
Kurum birimlerinin her türlü iş ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme, soruşturma işlerini 

yürütmek, kamu ve özel işyerlerinde Kurum çalışmaları ile ilgili inceleme yapmak, kayıt, evrak ve iş
lemleri teftiş etmek, Kurumun hizmet ve faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak. 

b) Hukuk Müşavirliği 
Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
Genel Müdürlük birimleri ve taşra teşkilatınca sorulan hukuki konular ile Kurum görüşü is

tenen veya Kurumca hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında görüş bildirmek, 
Kurum leh ve aleyhindeki dava ve icra takiplerini merkezden veya mahallinden takip etmek, adli 
merciler ile resmi daireler ve kuruluşlar nezdinde Kurumu temsil etmek, ihtilafları önleyici ve 
Kurumun menfaatlerini koruyucu tedbirleri zamanında almak. 

Yardımcı hizmet birimleri 
MADDE 11.- a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
Kurumun personel politikasıyla ilgili çalışmalarım yapmak, personelin atama, özlük, emeklilik 

ve benzeri işlerini yürütmek, personel eğitimlerini planlamak ve uygulamak, Kurumun organizas
yon ve toplam kalite yönetimi çalışmalarını yürütmek. 

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
Kurumun hizmet ve faaliyetlerinin yerine getirilmesini sağlayacak bütçeyi hazırlayarak yetkili 

organlara sunmak ve uygulanmasını takip etmek, Genel Müdürlük hesaplarının kayıtlarını tutmak, 
takip etmek ve değerlendirmek, Kurumun borç ve alacaklannı takip etmek, sonuçlandırmak, taşra 
birimlerinin muhasebe uygulamalarını izlemek ve yönlendirmek, yıl sonunda bilançoyu çıkarmak 
ve yetkili organlara sunmak, merkez ve taşra teşkilatı için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mal ve 
malzemenin temini, bakımı, onarımı ile vergi, sigorta, kiralama, satın alma kamulaştırma işlem
lerini yapmak, yaptırmak, kreş ve eğitim tesisinin işletilmesi, Kurumun her türlü evrak, arşiv, basım 
ve haberleşme işlemleri ile sağlık ve sosyal hizmetlerini yürütmek. 
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c) Savunma Uzmanlığı 
Savunma Uzmanlığının görevleri şunlardır: 
Kurumun seferberlik ve savaş hazırlıkları ile topyekun savunma sivil hizmetlerine yönelik 

planlama faaliyetlerini ilgili mevzuat esaslarına göre yapmak ve uygulanmasını sağlamak, kontrol 
ve koordine etmek. 

Taşra teşkilatı 
MADDE 12. - Kurumun taşra teşkilatı, il düzeyinde kurulacak il müdürlüklerinden ve merkez 

nüfusu 100.000 ve yukarı olan veya Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi çalışan sayısı 10.000' in 
üzerinde bulanan ilçelerden gerekli görülenlerde kurulacak şube müdürlüklerinden oluşur. 

İl İstihdam Kurulları ve görevleri 
MADDE 13. - İl İstihdam Kurulları, illerde Valinin başkanlığında, Belediye Başkanı, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü bulunan yerlerde Bölge Müdürü, İl Milli Eğitim 
Müdürü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürü, Gençlik ve Spor İl Müdürü, 
Sanayi ve Ticaret İl Müdürü, Kurum İl Müdürü ve İlçe Şube Müdürleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi 
Odası Başkanları, İl Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı, İl Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı, İl Organize Sanayi Bölgeleri Müdürleri, ilde bulunan 
fakülte veya yüksek okullardan belirlenecek en fazla üç öğretim üyesi, Türkiye Sakatlar Kon
federasyonu tarafından belirlenecek bir temsilci, Valinin ilin istihdam yapısını dikkate alarak davet 
edeceği eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ile diğer kurum ve kuruluş temsilcileri ve o ilde en 
çok üyeye sahip işçi ve işveren konfederasyonlarının birer temsilcisinden oluşur. İl İstihdam Kurul
ları her yıl Eylül ayı içinde olağan toplantısını yapar. Kurul, başkanın çağrısı üzerine her zaman 
olağanüstü toplantı yapabilir. Kurulun sekretarya görevi Kurum İl Müdürlüklerince yerine getirilir. 

İl İstihdam Kurullarının görevleri şunlardır: 
a) İl düzeyinde istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirleri saptamak, 
b) İl istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak, işgücü yetiştirme etkinliklerini 

yönlendirmek üzere yerel düzeyde geçerli olacak ilke ve politikaları belirlemek, 
c) Kurum İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıllık işgücü eğitim planlarını inceleyerek varsa 

gerekli değişiklikleri yapmak, 
d) Eğitim planı uygulaması ile ilgili olarak yöredeki işgücü yetiştirme ve istihdam etkinliklerini 

izleyip değerlendirmek. 
İl Müdürlükleri İl İstihdam Kurulu çalışmalarını rapor halinde Genel Müdürlüğe bildirirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sorumluluk ve Yetki Devri 

Sorumluluk ve yetki devri 
MADDE 14. - Kurumun merkez ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yükümlü bulun

dukları görevleri mevzuata uygun olarak yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludurlar. Genel 
Müdür ve her kademedeki Kurum yöneticileri, sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kıs
mını astlarına devredebilirler. Ancak, yetki devri yetkiyi devredenin sorumluluğunu kaldırmaz. 

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli sorumlulukları bakımından 765 sayılı 
Türk Ceza Kanununun tatbikinde devlet memuru sayılırlar. Bu kişiler hakkında 4483 sayıh Memur
lar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Kurum iş ve işçi arayanların isteklerini karşılayamamaktan ve hizmet akdi yapılmasına aracılık 
ettiği hallerde, tarafların ileri sürecekleri zarar ve ziyandan sorumlu değildir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Personel Statüsü ve Kurum Gelirleri 

Personel statüsü 
MADDE 15. - Kurum personeli hakkında bu Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurlar» 

Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 
Kurum, her türlü dava ve icra takipleri için Genel Hükümlere göre vekalet akdi ile lüzum 

görülecek sayıda avukat çalıştırabilir. Hukuk Müşavirlerine, kadrolu Avukatlara ve Hukuk servis
lerinde fiilen görev yapan personele 02.02.1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden 
Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Kurum, görevlerini etkin olarak yerine getirmek amacıyla İstihdam ve Meslek Uzmanı çalış
tırabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip, sınav 
tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış ve Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari 
Bilimler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Eğitim, İletişim Fakülteleri ile bunlara denkliği 
yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışında en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakül
te veya yüksek okulların Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlardaki bölümlerinden mezun olanlar 
arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar, İstihdam ve Meslek Uzman 
Yardımcısı kadrolarına atanırlar. İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcılığına atananlar, bu görevde 
en az üç yıl fiilen çalışmak, olumsuz sicil almamak kaydıyla açılacak yeterlilik sınavında başarılı 
olmaları halinde İstihdam ve Meslek Uzmanı kadrosuna atanırlar. Yapılacak yeterlik sınavına gir
meye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, üst üste iki defa 
yapılacak sınavda başarılı olamayanlar veya olumsuz sicil alanlar bu unvanlarını kaybederler ve 
durumlarına uygun başka kadrolara nakledilirler. 

Fazla çalışma gerektiren her türlü Kurum işleri için çalışma saatleri dışında görevlendirilecek 
Kurum personeline (1. 2 ve 3 üncü derece yönetici kadrolarında bulunanlar dahil) fazla çalışma yap
tırılabilir. Fazla çalışma ücreti ve fazla çalışmanın yaptırılması ile ilgili diğer hususlar, Yönetim 
Kurulunun kararı ve Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Kurumda fiilen çalışan personele, her yıl asgari ücretten az olmamak kaydıyla kendi aylıkları 
tutarında (ek gösterge dahil) iki ikramiye verilir. İkramiyenin tarihlerini belirlemeye Yönetim 
Kurulu yetkilidir. 

Kurum gelirleri 
MADDE 16.- Kurumun gelirleri şunlardır: 
a) Her yıl Bakanlık bütçesine Kurum için konulan ödenek, 
b) Kurumca verilecek eğitim ve danışmanlık hizmetleri bedeli ile işverenlerden ve tarım 

aracıları ile özel istihdam bürolarından alınan masraf karşılıkları, 
c) 1475 sayılı İş Kanununun 98 inci maddesinin (C) fıkrası uyarınca Kuruma aktarılan idari 

para cezaları, 
d) Bu Kanun gereğince özel istihdam bürolarından alınan idari para cezaları, 
e) Kurumun taşınır ve taşınmaz mallarından elde edilen gelirler, 
f) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan bağış, vasiyetler ve Kurumca hazırlanan stan

dart form ve benzerlerinin satışından elde edilecek gelirler ile diğer gelirler. 
Kuruma ait gayrimenkullerin kira bedelleri her yıl Devlet İstatistik Enstitüsünce açıklanan 

Tüketici Fiyat Endeksindeki artış oranından az olmamak üzere rayiç veya emsal değerle belirlenir. 
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İKİNCİ KISIM 
Özel İstihdam Büroları, Çeşitli Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Özel İstihdam Büroları 

Özel istihdam bürolarının kurulması, seçme, izin verme, yenileme ve denetim 
MADDE 17. - İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uy

gun işçiler bulunmasına aracılık etme görevi, Kurum ve bu amaçla gerçek veya tüzel kişiler tarafın
dan kurulan özel istihdam bürolarınca yapılır. Özel istihdam büroları, Kurumca iş piyasasının ih
tiyaçları dikkate alınarak belirlenecek sayıda ve aranan koşullar çerçevesinde seçilmek ve izin veril
mek kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları dışında iş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunabilirler. 
Yurt dışı hizmet akitlerinin Kuruma onaylatılması zorunludur. 

Kurumca yapılacak duyuru üzerine, özel istihdam bürosu açmak için başvuracak gerçek kişiler 
ile tüzel kişileri idare, temsil ve ilzama yetkili kişilerin; 

a) Türk vatandaşı ve en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları, müflis veya konkordato 
ilan etmiş olmamaları, 

b) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır 
hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almış veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine 
karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve 
istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama 
veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları, 

gerekmektedir. 
Ayrıca, özel istihdam bürolarının, iş ve işçi bulma faaliyetlerini gerçekleştirebilecek ölçüde 

yönetim, nitelikli uzman personel, teknik donanım ve uygun bir işyerine sahip olmaları, iş ve işçi 
bulma aracılığı izni için on milyar lira tutarında kafi ve süresiz banka teminat mektubu ile istenilen 
diğer bilgi ve belgeleri Kuruma vermeleri, masraf karşılığı ödemeleri gerekir. 

Başvurular, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda Kurumca değerlen-
dirilir.Değerlendirme sonucunda uygun bulunanlar ilan edilir ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. 

Kurumca verilen izinler üç yıl süreyle geçerlidir. İzin süresi, iznin sona erme tarihinden 
itibaren en az bir ay önce yazılı talepte bulunulması, iznin verilmesinde aranan şartların mevcut ol
ması, ilave kati ve süresiz teminat mektubu verilmesi ve yenileme masraf karşılığı ödenmesi kay
dıyla, Kurumca üçer yıllık sürelerle yenilenebilir. İş ve işçi bulma aracılığı izni için talep edilen 
teminat miktarı, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarih ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden 
değerleme oranında her yıl arttırılarak uygulanır. Faaliyette bulunan özel istihdam büroları, izin al
mak için vermiş oldukları teminat mektubunu her yıl yeniden tespit edilen miktara tamamlamak 
zorundadırlar. Kuruma verilen teminat mektupları, izin ve yenileme talebinin reddi halinde kararın 
tebliğ tarihinden itibaren, yenileme talebinde bulunulmaması halinde izin süresinin bitimini 
müteakip bir ay içinde iade edilir. İznin iptali halinde, iptal kararının kesinleşmesini müteakip 
teminat Kuruma gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen teminat ilgilinin hiçbir borcuna mahsup 
edilemez. 

Kurum, iş ve işçi bulma faaliyeti için izin verilmesi ve izin yenilenmesi işlemleri ile ilgili 
olarak özel istihdam bürolarından masraf karşılığı alır. 
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Özel istihdam bürolarının bu Kanunun uygulanması ile ilgili faaliyetlerini denetleme yetkisi 
Kurum müfettişlerine aittir. Özel istihdam büroları, müfettişlerin istedikleri her türlü bilgiyi vermek 
ve bu bilgilerin doğruluğunu ispata yarayan defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmek zorundadırlar. 

İznin yenilenmemesi, iptali ve kararlara karşı itiraz 
MADDE 18. - Bu Kanunun 17 nci maddesi uyarınca verilen iznin yenilenmesi için öngörülen 

şartların yerine getirilmemiş olması halinde yenileme talebi reddedilir. 
Özel istihdam bürolarına verilen izinler; iznin verildiği ya da yenilendiği tarihten itibaren 18 

ay içerisinde hiçbir işe yerleştirme işlemi gerçekleştirilmemiş, izin verilmesi veya yenilenmesi için 
aranan şartların taşınmadığı veya kaybedildiği tespit edilmiş, bu Kanunun 19 uncu maddesinin 
birinci ve ikinci fıkralarındaki yükümlülüklere Kurum tarafından yazılı olarak ikaz edilmelerine 
rağmen uyulmamış veya aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtildiği 
şekilde bir anlaşma yapılmış olması ve 20 nci maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan fiillerin 
üçüncü kez tekrarlanması halinde iptal edilir. 

Özel istihdam büroları, yenilememe ve iptal kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 
15 gün içinde Kuruma itiraz edebilirler. İtirazların 30 gün içinde sonuçlandırılması zorunludur. İtiraz 
yoluna başvurulmuş olması ilgililerin yargı yoluna gitme haklarını ortadan kaldırmaz. 

Özel istihdam bürolarının bilgi toplamaları, kullanmaları, Kuruma bilgi verme yüküm
lülükleri 

MADDE 19.- Özel istihdam büroları, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri sadece iş ve 
işçi bulma faaliyeti için gerekli olması halinde toplayabilir, işleme tabi tutabilir veya bunlardan 
yararlanabilir. 

Özel istihdam büroları iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edemez ve 
ücret alamazlar. İşe yerleştirme faaliyeti karşılığı ücret sadece işverenden alınır. Ancak, yönetmelik
le belirlenecek meslekler ve üst düzey yöneticiler için işe yerleştirilenlerden ücret alınmasına izin 
verilebilir. 

İş ve işçi bulma faaliyetleri ile ilgili olarak; 
a) Özel istihdam bürolarının yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlarla ücret konusunda 

anlaşma yapmaları, onlardan ücret almaları veya herhangi bir şekilde menfaat temin etmeleri halin
de özel istihdam büroları ile işverenler arasında yapılmış bulunan anlaşmalar, 

b) İşgücünün sigortasız çalışması veya sendikaya üye olmaması ya da asgari ücretin altında üc
ret ödenmesi koşullarını taşıyan anlaşmalar, 

c) Bir işverenin veya bir iş arayanın, işe yerleştirme faaliyeti için diğer özel istihdam büroların
dan veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar, 

geçersizdir. 
Özel istihdam büroları işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan iş arayanlar, açık işler ve 

işe yerleştirmelerle ilgili istatistikleri düzenli olarak Kuruma bildirmek, uygulamanın takibi için 
gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri de talebi üzerine Kuruma vermek zorundadırlar. 

İdari para cezaları 
MADDE 20.- Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 
a) Yurtdışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayan özel 

istihdam bürolarına her bir hizmet akdi için ikiyüzellimilyon lira, 
b) Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerle işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan 

istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma vermeyen özel is
tihdam bürolarına beşyüzmilyon lira, 
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c) Kurum Müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri 15 gün içerisinde ibraz et
meyen özel istihdam bürolarına birmilyar lira, 

idari para cezası verilir. 
İdari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme 
oranında her yıl artırılarak uygulanır. 

İdari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre için
de Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler idari yargı yoluna 
başvurabilirler. Yargı yoluna başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Bilgi verme ve gizlilik 
MADDE 21. - Kurum tarafından kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında 

bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur. İşverenlerden toplanan bilgiler, 
Kurum hizmetlerinden başka amaçla kullanılamaz. Bu maddeye aykırı davrananlar hakkında 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Kurum işlemlerinin bilgi işlem ortamında yapılması ve arşivlenmesi 
MADDE 22. - Kurumca bu Kanuna göre yapılacak işlemler internet de dahil her türlü elek

tronik bilgi iletişim araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılabilir ve arşivlenebilir. Elek
tronik ortamda bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilebilir. 

Kurum, faaliyetleri ile ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün olmadığı hallerde sıhhatlerin
den şüpheyi davet etmeyecek kopyalarını ve yazıların makine ile alınmış suretlerini saklamak 
zorundadır. Bu belgelerin mikrofilm, mikrofiş şeklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri or
tamlarda saklanmaları mümkündür. 

Elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılanlar dahil her türlü işlemlerin ve arşivlenen bil
gilerin tespit ve tevsikinde Kurumun kayıtları esas alınır. Bu bilgi ve belgeler adli ve idari merciler 
nezdinde geçerlidir, itiraz edilmesi halinde ispat mükellefiyeti itiraz edene aittir. 

Elektronik ortamda bilgi ve belge alınıp verilmesi ve arşivleme konularına ilişkin usul ve esas
lar yönetmelikle belirlenir. 

Muafiyetler 
MADDE 23. - a) Kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallar ile bunların alım ve satım işlemleri ve 

bunlardan elde edilen hak ve gelirler, 
b) Kurum tarafından açılan ve Kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilanlar, 
c) Satışı yapılan veya satın alınan gayrimenkullerle ilgili tapu işlemleri, 
d) Kurumca yapılan bütün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alın

ması gereken yazı ve belgeler ve bunların suretleri, 
ilgili kanunlarda Kurumun adı veya Kuruluş Kanununda yazılı olmasa dahi her türlü vergi, 

resim ve harç ile belediyelerde yürütülecek her türlü hizmet karşılığından alınan ücretler ve 
Kurumun doğrudan doğruya hizmetlerinden yararlanmadığı fon ve kuruluşlara katkı paylarından 
muaftır. Diğer kanunlarda yer alan bütün muafiyet ve istisnalar saklıdır. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapan Hükümler 
MADDE 24. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 
a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A/l 1 numaralı bendine "İçişleri Bakanlığı 

Planlama Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "İstihdam ve Meslek Uzman Yar
dımcıları ", "İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlığına " ibaresinden sonra gelmek üzere "İstihdam 
ve Meslek Uzmanlığına", 

b) I Sayılı Cetvelinin (I/h) bendine, "Patent Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "İstih
dam ve Meslek Uzmanları", 

c) "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin; "II Tazminatlar" bölümünün "A- Özel 
Hizmet Tazminatı" bendinin (i) alt bendine "Özürlüler Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"İstihdam ve Meslek Uzmanları". 

ibareleri eklenmiştir. 
MADDE 25.- Ekli 2 sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hük

münde Kararname Eki III sayılı cetvele Türkiye İş Kurumu bölümü olarak eklenmiştir. 
MADDE 26. -1475 sayılı İş Kanununun değişik 85 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"Ancak, tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığı ile özel istihdam bürolarının faaliyet

lerine Kurumca izin verilebilir. İzin verilen özel istihdam büroları yönetmelikle belirlenecek mes
lekler ile üst düzey yöneticiler dışında iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin 
edemez ve ücret alamazlar." 

MADDE 27. - 4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin, dördüncü fıkrasının ikinci cümlesin
deki "Fon Yönetim Kurulu" ibaresi "Yönetim Kurulu" olarak değiştirilmiş "hastalık ve analık sigor
tası primlerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna." ibaresinden sonra gelmek üzere " veya ilgili sandık
lara" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 28. - 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin 5 inci fıkrasının birinci cümlesindeki 
"Sosyal Sigortalar Kurumuna" ibaresinden sonra gelmek üzere " veya ilgili sandıklara" ibaresi ek
lenmiştir. 

MADDE 29. - 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin, birinci fıkrasına aşağidaki (g) bendi 
eklenmiş ve 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"g) Yukarıdaki bentlerde belirtilen iş kanunları kapsamına girmeyen sigortalılardan hizmet 
akitleri, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu 
kapsamında yapılmış olan toplu iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesi bulunmayan hallerde Borç
lar Kanunu hükümleri doğrultusunda (a), (b), (c). (d) ve (e) bentlerindeki hükümlere paralel olarak 
sona ermiş olmak." 

"Ancak, işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için hizmet akdinin başvuru sırasında grev, 
lokavt veya kanundan doğan ödevler nedeniyle askıya alınmamış olması gerekmektedir." 

MADDE 30. - 4447 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen," 

MADDE 31. - 4447 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Bu Kanunun gerektirdiği görev ve hizmetler için mali kaynak sağlamak, piyasa şartlarında 
kaynaklan değerlendirmek, Kanunun öngördüğü ödemelerde bulunmak üzere "İşsizlik Sigortası 
Fonu" kurulmuştur. Fon, Kurum Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde işletilir ve yönetilir. 

Fon kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar; Bakanlık, Maliye Bakanlığı, 
Hazine Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının müştereken 
hazırlayacakları ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Fon, Sayıştay'ın vize ve 
tesciline tabi değildir. Sayıştay tarafından denetlenir. 

Fonun; 
A) Gelirleri; 
a) İşsizlik sigortası primlerinden, 
b) Bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlardan, 
c) Fonun açık vermesi durumunda Devletçe sağlanacak katkılardan, 
d) Bu Kanun gereğince sigortalı ve işverenlerden alınacak ceza, gecikme zammı ve faizlerden, 
e) Diğer gelir ve kazançlar ile bağışlardan, 
B) Giderleri; 
a) Sigortalı işsizlere verilen ödeneklerden, 
b) Hastalık ve analık sigortası primlerinden, 
c) Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi giderlerinden, 
d) İşsizlik sigortası hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Yönetim Kurulunun onayı üzerine 

Kurum tarafından yapılan giderler ile hizmet binası kiralanması, hizmet satın alınması, bilgisayar, 
bilgisayar yazılım ve donanımı alım giderlerinden, 

oluşur. 
Bu fon bütçe kapsamı dışında olup, gelirlerinden hiç bir şekilde kesinti yapılamaz ve Genel 

Bütçeye gelir kaydedilemez. Fon'un gelir ve giderleri üçer aylık dönemler halinde 1/6/1989 tarihli 
ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış, denetim yetkisine sahip meslek mensubu Yeminli Mali 
Müşavirlere denetlettirilerek denetim raporlarının sonuçları ilan edilir. 

Fon; 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa tabi değildir. Fon gelir
leri ile bu gelirlerle alınan mallar Kuruma aittir. Kurumun malları 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İc
ra ve İflas Kanunu ile 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından Devlet malı 
hükmünde olup, alacakları da Devlet alacağı derecesinde ayrıcalıklıdır. Fon, damga vergisi hariç her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır." 

MADDE 32. - 4447 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"İdari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre için
de Kurumun ilgili ünitesine itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler 
idari yargı yoluna başvurabilirler. Yargı yoluna başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz." 

Yönetmelik 
MADDE 33. - Bu Kanun ile ilgili olarak, 
a) Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve İl İstihdam Kurullarının toplanma, çalışma usul ve esasları, 
b) Kurumun merkez ve taşra teşkilatına ait birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin 

usul ve esaslar, 
c) İşgücü yetiştirme ve uyum hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar, 
d) Kurum işlemlerinin bilgi işlem ve internet ortamında yapılması ve arşivlenmesine ilişkin 

usul ve esaslar, 
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e) Müfettiş yardımcılarının işe alınmaları, yetiştirilmeleri. Müfettişliğe atanmaları ile Teftiş 
Kurulunun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, 

f) Hukuk Müşavirliğinin çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, 
g) İstihdam ve Meslek Uzmanları ile Yardımcılarının mesleğe alınması için yapılacak yarışma 

ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları, 
h) İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu çalışma usul ve esasları, 
i) Özel istihdam bürolarının seçimi, izin verilmesi ile büroların çalışma ve denetim usul ve 

esasları, 
j) Masraf karşılıklarına ilişkin usul ve esaslar, 
k) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler ve Eski Hüküm

lülere Uygulanacak Sınavlara ilişkin usul ve esaslar, 
Yönetmeliklerle belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Geçici ve Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1- a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk Genel Kurul 2003 
yılının Kasım ayı içinde yapılır. 

b) Kurum Yönetim Kurulu ve Fon Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri, bu Kanunun yayımı 
tarihi itibariyle sona erer. Bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen Yönetim Kurulu en geç 3 ay 
içerisinde teşekkül eder. Bu süre içinde mevcut Kurum Yönetim Kurulu ile Fon Yönetim Kurulu 
görevlerine devam ederler. 

c) Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebiyle Kurum memurlarından (atamayla gelen 
yönetim kurulu üyeleri ile iptal edilen şahsa bağlı kadroda olanlar hariç) aylık aldıkları kadro ve 
görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar Kurumun merkez veya taşra teşkilatın
da, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yeni bir kadroya atanırlar. Atama 
işlemi yapılıncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar yeni bir 
kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile 
diğer mali haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin atandıkları yeni kadroların ay
lık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamının net tutarı, eski kad
rolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları 
ile diğer mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde aradaki fark, giderilinceye kadar atan
dıkları kadroda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 

d) Bu Kanunun öngördüğü düzenlemeler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl için
de yapılır. Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar, Türkiye İş Kurumu'na ait hizmetler; Kanunun yayımı 
tarihinden önce bu görevleri yürüten merkez ve taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 34. - 21.1.1946 tarihli ve 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 
MADDE 35. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 36. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ CETVEL VE LİSTEL 

EK-1 Sayılı Cetvel 
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Genel Müdür Genel Müdür Yrd. Ana Hizmet Birimleri 

Genel Müdür 

Danışma ve Denetim B 

Genel Müdür Yrd. 
Genel Müdür Yrd. 
Genel Müdür Yrd. 

1- İşgücü Yetiştirme Dairesi 
Başkanlığı 

2- İstihdam Dairesi Başkanlığı 
3-İşsizlik Sigortası Dairesi 

Başkanlığı 
4-Özel İstihdam Büıohuı 

Dairesi Başkanlığı 
5-Dış İlişkiler Dairesi 

Başkanlığı 

1- Teftiş Kurulu Başk 
2- Hukuk Müşavirliği 
3- Araştırma Planlama 

Koordinasyon Dair 
Başkanlığı 
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KURUMU : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 
TEŞKİLATI : Merkez 
CETVEL : III 

(1) SAYILI LİSTE 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

UNVANI SINIFI ADEDİ ADEDİ 
l.DERECE 

Genel Müdür 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Genel Müdür Yardımcısı 
Teftiş Kurulu Başkanı 
I. Hukuk Müşaviri 
İstihdam Dairesi Başkanı 
İşgücü Yetiştirme Dairesi Başkanı 
APK Dairesi Başkanı 
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı 
Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı 
İdari İşler Dairesi Başkanı 
Özel İstihdam Büroları Dairesi Başkanı 
Bilgi îşien-. Dairesi 3ask.ini 
Dış İlişkiler Dairesi Başkanı 
Hukuk Müşav:ri 
Başmüfettiş 
Şube Müdürü 
APK Uzmanı 
İstihdam ve Meslek Uzmanı 
Eğitim Uzmanı 
Savunma Uzmanı 
Sivil Savunma Uzmanı 
Muhasebeci 
Ayniyat Saymanı 
Daktilograf 
Mühendis 
Matematikçi 
İstatistikçi 
Sosyal Çalışmacı 
Tabip 
Psikolog 
Avukat 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
•"}İH 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
TH 
TH 
SH 
SH 
SH 
AH 

1 
5 
3 

13 
25 
20 
2 

24 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
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UNVANI 
2. DERECE 

Başmüfettiş 
Müfettiş 
Şube Müdürü 
İstihdam ve Meslek Uzmanı 
Eğitim Uzmanı 
Sivil Savunma Uzmanı 
Mühendis 
Avukat 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

ADEDİ A P S P t TOPLAM 

I 1 
5 
4 
9 
1 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
AH 

2 
11 
5 
4 
9 
i 
2 
2 

3 . D E R E C E 

Müfettiş 
Şube Müdürü 
İstihdam ve Meslek Uzmanı 
Eğitim Uzmanı 
Savunma Uzmanı 
Mütercim 
Şef 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
İstatistikçi 
Teknisyen 
Psikolog 
Hemşire 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GIK 
GİH 
TH 
T H 
SH 
SH 

1 
1 

46 
13 
1 
2 
2 
1 

7 
1 
y 

46 

4.DERECE 

Müfettiş 
İstihdam ve Meslek Uzmanı 
Çözümleyici 
Şef 
Veznedar 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
İstatistikçi 
Teknisyen 
Tabip 
Psikolog 
Hemşire 
Avukat 

GİH 
GİH 
GÎH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
TH 
SH 
SH 
SH 
AH 

2 
16 
2 
1 

14 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

2 
16 
2 
l 

14 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
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SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

UNVANİ SINIFI ADEDİ _A££Dİ TQPLAM 

5. DERECE 

Müfettiş 
İstihdam ve Meslek Uzmanı 
Fotoğrafçı 
Çözümleyici 
Şef 
Memur 
Ambar Memuru 
Santral Memuru 
Tahsildar 
Daktilograf 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
Şoför 
Mühendis 
İstatistikçi 
Teknisyen 
Diş Tabibi 
Avukat 
Teknisyen Yardımcısı 
Hizmetli 
•-'-**'• 
Kaloriferci 
Bekçi 
Dağıtıcı 

GtH 
GİH 
GİH 
GİH 
GtH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
TH 
TH 
SH 
AH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
* ".• 

2 
3 
1 
1 

20 
26 
2 
1 
1 
2 
2 
34 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
6 

20 
j 

1 
2 
• Î 

C. DER£Cc 

Müfettiş 
İstihdam ve Meslek Uzmanı 
Programcı 
Şef 
Memur 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
Şoför 
İstatistikçi 
Diyetisyen 
Çocuk Gelişimcisi 
Avukat 
Kaloriferci 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
SH 
SH 
AH 
YH 

2 
4 
2 
1 

26 
2 
17 
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SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

UNVANİ SINIFI APEPİ ApEftl 

7. DERECE 

Müfettiş 

Müfettiş Yardımcısı 

istihdam ve Meslek Uzmanı 

Programcı 

Memur 

Satmalma Memuru 

Bilgisayar İşletmeni 

Veri Haz.Kont. İşletmeni 

Şoför 

Sosyal Çalışmacı 

Teknisyen Yardımcısı 

Hizmetli 

Aşçı 

Bekçi 

8. DERECE 

Müfettiş Yardımcısı 
Memur 
Satınalma Memuru 
Daktilograf 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
Şoför 
Tekniker 
Çocuk Gelişimcisi 
Hizmetli 
Aşçı 
Kaloriferci 

GİH 
GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GIH 
GİH 

GİH 
GtH 

SH 

YH 

YH 

YH 

YH 

5 
4 

4 

l 

27 

1 

3 
4 

1 

1 

1 

16 

3 

3 

GİH 
GİH 
GİH 
GIH 
GİH 
GİH 
TH 
SH 
YH 
YH 
YH 

8 
18 
1 
2 

4 
*> 

1 
1 
2 
1 
1 
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UNVANI 
9. DERECE 

İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı 

Ambar Memuru 

Daktilograf 

Santral Memuru 

Veri Haz.Kont. İşletmeni 

Çocuk Eğitimcisi 

Aşçı 

Kaloriferci 

Bekçi 

10. DERECE 

Memur 

Santral Memuru 

Daktilograf 

Veri Haz.Kont. İşletmeni 

Şoför 

Bekçi 

SINIFI 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
YH 
YH 
YH 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
YH 

AHJfc^ 

15 
1 
1 
2 

12 
1 
1 
1 

5 
1 
6 

-
1 
1 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

ADEDİ T O P L A M 

15 

1 

1 

2 

12 

12. DERECE 

Kaloriferci 

Dağıtıcı 

YH 

YH 

TOPLAM 662 662 
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KURUMU 
TEŞKİLATI 
CETVEL 

tş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü 
Merkez 
III 

(II) SAYILI LİSTE 
İPTAL EDİLEN KADROLAR 

SINIFI UNVANI 

GİH 

GIH 

GİH 

GİH 

GIH 

GIH 

GÎH 

GİH 

GIH 

GİH 

GİH 

GIH 

GİH 

GİH 

GİH 

GIH 

GİH 

GİH 

GIH 

GİH 

GİH 

GİH 

GIH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

Hukuk Müşaviri 

Başmüfettiş 

Başmüfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş Yardımcısı 

Müfettiş Yardımcısı 

Şube Müdürü 

Şube Müdürü 

APK Uzmanı 

Eğitim Uzmanı 

Eğitim Uzmanı 

Eğitim Uzmanı 

Eğitim Uzmanı 

Savunma Uzmanı 

Savunma Uzmanı 

Sivil Savunma Uzmanı 

Sivil Savunma Uzmanı 

Muhasebeci 

Mütercim 

Fotoğrafçı 

Programcı 

Programcı 

Çözümleyici 

Çözümleyici 

DERECE ADET 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

7 

7 

8 

1 

2 

1 

1 
2 

3 

5 

1 

3 

1 
2 

1 

3 

5 

6 

7 

4 

5 

1 

12 

1 

11 
2 

2 
5 

4 

8 

21 

2 

20 

24 

9 

7 

6 

î 

î 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

2 

1 
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SINIFI ONVANI 

GİH Veri Haz.Kont. İşletmeni 

GİH Veri Haz.Kont. İşletmeni 

GİH Veri Haz.Kont. işletmeni 

GİH Veri Haz.Kont. İşletmeni 

GİH Veri Haz.Kont. işletmeni 

GİH Veri Haz.Kont. İşletmeni 

GİH Veri Haz.Kont. İşletmeni 

GÎH Veri Haz.Kont. İşletmeni 

GİH Şoför 

GİH Şoför 

GİH Şoför 

GİH Şoför 

GİH Şoför 

GIH Çocuk Eğitimcisi 

TH Mühendis 

TH Mühendis 

TH Mühendis 

TH Matematikçi 

TH İstatistikçi 

TH İstatistikçi 

TH İstatistikçi 

TH İstatistikçi 

TH İstatistikçi 

TH Teknisyen 

TH Teknisyen 

TH Teknisyen 

TH Tekniker 

SH Sosyal Çalışmacı 

SH Sosyal Çalışmacı 

SH Diş Tabibi 

SH Tabip 

SH Tabip 

PERECE ADET 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

5 

6 

7 

8 

10 

9 

t 
2 

5 

1 

1 

3 

4 

5 

6 

3 
4 

5 

8 

1 

7 

5 

1 

4 

13 

14 

34 

19 

4 

4 

12 
2 

5 

! 
1 

2 

1 
2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

î 

1 

1 
2 

2 
^ 
j 

1 

2 

2 

1 

1 

1 
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SINIFI 
SH 

SH 

SH 

SH 

SH 

SH 

SH 

SH 

AH 

AH 

AH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 
YH 

YH 
YH 

YH 

YH 

YH 

YH 
YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

T O P L A M 

UNVANI 
Psikolog 

Psikolog 

Psikolog 

Diyetisyen 

Çocuk Gelişimcisi 

Çocuk Gelişimcisi 

Hemşire 

Hemşire 

Avukat 

Avukat 

Avukat 

Teknisyen Yardımcısı 

Teknisyen Yardımcısı 

Hizmetli 

Hizmetli 
Hizmetli 

Hizmetli 

Hizmetli 

Aşçı 
Aşçı 

Aşçı 

Aşçı 

Kaloriferci 

Kaloriferci 

Kaloriferci 

Kaloriferci 

Kaloriferci 

Bekçi 

Bekçi 

Bekçi 

Bekçi 

Dağıtıcı 

Dağıtıcı 

DERECE 

1 

3 

4 

6 

6 

8 

3 

4 

1 

2 

4 

5 

7 

5 

7 

8 

9 

10 

5 

7 

8 

9 

5 

6 

8 

9 

12 

5 

7 

9 

10 

5 

12 
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KURUMU : Türkiye tş Kurumu Genel Müdürlüğü 
TEŞKİLATI : Taşra 
CETVEL : III 

(1) SAYILI LİSTE 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

UNVANI SINIFI ADEDİ ADEDİ TOPLAM 
1. DERECE 

İl Müdürü GİH 81 81 
İl Müdür Yardımcısı GİH 40 40 
Şube Müdürü GİH 74 74 
İstihdam ve Meslek Uzmanı GİH 5 5 
Eğitim Uzmanı GİH 37 37 
Araştırmacı GİH 6 6 
Muhasebeci GİH 6 6 
Mühendis TH 1 1 

2. DERECE 

İl Müdür Yardımcısı GİH 30 30 
Şube Müdürü GİH 15 15 
istihdam ve Meslek Uzmanı GİH 5 5 
Eğitim Uzmanı GİH 18 18 
Araştırmacı GİH l 1 
Muhasebeci GİH 9 9 
Mühendis TH 2 2 
Psikolog SH 1 1 
Avukat AH 1 1 

3. DERECE 

Şube Müdürü GİH 13 13 
İstihdam ve Meslek Uzmanı GİH 7 7 
Eğitim Uzmanı GİH 12 12 
Araştırmacı GİH 1 1 
Şef GİH 207 207 
Veri Haz.Kont. İşletmeni GİH 21 21 
Mühendis TH 2 2 
Teknisyen TH 3 3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 137) 
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SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

UNVANI SINIFI ADEDİ APEPt TQPIAM. 

4. DERECE 

İstihdam ve Meslek Uzmanı GİH 8 8 

Eğitim Uzmanı GİH 4 4 

Şef GİH 66 66 

Veznedar GİH 35 35 

Veri Haz.Kont. İşletmeni GİH 15 15 

Teknisyen TH 1 1 

Tabip SH 1 1 

Avukat AH 2 2 

5. DERECE 

İstihdam ve Meslek Uzmanı GİH 7 7 
Eğitim Uzmanı GİH 13 !3 
Şef GİH 98 98 
Memur GİH 272 272 
Santral Memuru GİH 1 1 
Daktilograf GİH 35 35 
Veznedar GİH 35 35 
Bilgisayar [şie:meni GİH 1 1 
Veri Haz.Kont. İşletmeni GİH 31 31 
Şoför GİH 24 24 
Teknisyen TH 7 7 
Tabip SH 1 1 
Hemşire SH 1 1 
Avukat AH 4 4 
Hizmetli YH 33 33 
Aşçı YH 1 i 
Kaloriferci YH 4 4 
Bekçi YH 9 9 
Dağıtıcı YH 2 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 137) 
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UNVANl 

6. D E R E C E 

SERBEST T U T U L A N 
K A D R O K A D R O 

SINIFI ADEDİ A D E D İ l O P j L A M 

İstihdam ve Meslek Uzmanı 
Eğitim Uzmanı 
Şef 
Memur 
Daktilograf 
Veznedar 
Bilgisayar işletmeni 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
Şoför 
İstatistikçi 
Teknisyen 
Avukat 
Hizmetli 
Kaloriferci 
Bekçi 
Dağıtıcı 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
TH 
AH 
YH 
YH 
YH 
YH 

6 
1 
7 

116 
19 
4 
5 
1.1 
9 
5 
4 

7 
12 
1 
2 
1 

6 
1 
7 

116 
19 

i 1 
9 
5 
4 
7 

12 
1 
2 
1 

7. DERECE 

istihdam ve Meslek Uzmanı 

Memur 

Santral Memura 

Daktilograf 

Veznedar 

Bilgisayar İşletmeni 

Veri Haz.Kont. İşletmeni 

Şoför 

Teknisyen 

Hemşire 

Hizmetli 

Aşçı 

Kaloriferci 

Bekçi 

Dağıtıcı 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GlH 

TH 

SH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

7 

87 

1 

10 

8 

4 

38 

21 

1 

1 

48 

6 

6 

25 

6 

87 

1 

10 

8 

4 

38 

21 

1 

1 

48 

o 

6 

25 

6 
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ÜNVAW 

SERBEST T U T U L A N 
KADRO K A D R O 

SIKI™ ADEDt ADEDİ 

8. DERECE 

Memur 
Daktilograf 
Veznedar 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
Şoför 
Hizmetli 
Aşçı 
Kaloriferci 
Bekçi 

GİH 
GtH 
GİH 
GİH 
GtH 
YH 
YH 
YH 
Y H 

78 
14 
3 
22 
16 
17 
1 
1 
3 

9. D E R E C E 

İstihdam ve Meslek Uzman Yrd. 
Memur 
Santral Memuru 
Daktilograf 
Veznedar 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
Şoför 
Teknisyen 
Hizmetli 
Aşçı 
Kaloriferci 
Bekçi 

GtH 
GtH 
GtH 
GİH 
GİH 
GtH 
GtH 
TH 
YH 
YH 
Y H 
Y H 

15 
63 
3 
11 
1 
19 
27 
1 
14 
1 
1 
5 

10. D E R E C E 

Memur 
Santral Memuru 
Daktilograf 
Veri Haz.Kont. İşletmeni 
Şoför 
Hizmetli 
Aşçı 
Kaloriferci 
Bekçi 
Dağıtıcı 

GtH 
GİH 
GtH 
GtH 
GtH 
Y H 
Y H 
YH 
YH 
Y H 

34 
1 
8 
15 
25 
9 
3 
2 
8 
1 
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SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

(2NVAM SINIFI _AJû£Pİ ADEDİ TOPLAM 

11. DERECE 

Memur GİH 3 3 

Şoför GİH 16 16 

Hizmetli YH 13 13 

Bekçi 

12. DERECE 

-> 

Şoför GİH 11 H 

Hizmetli YH 5 5 

Kaloriferci YH 3 3 

~> Bekçi 

13. DERECE 

Hizmetli YH 

TOPLAM 2266 2266 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 137) 
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KURUMU : tş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü 
TEŞKİLATI: Taşra 
CETVEL : IH 

(10 SAYILI LİSTE 
İPTAL EDİLEN KADROLAR 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

SINIFI UNVANI DERECE ADEDİ ADEDİ TOPLAM 

GİH 

GIH 

GIH 

GÎH 

G!H 

GİH 

GIH 

GIH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GIH 
GIH 
GIH 
GIH 
GİH 
GİH 
GIH 
GIH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GIH 
GİH 
GİH 
GİH 

Bölge Müdürü 

Bölge Müdür Yardımcısı 

Bölge Müdür Yardımcısı 

Şube Müdürü 

Şube Müdürü 

Şube Müdürü 

Eğitim Uzmanı 

Eğitim Uzmanı 

Eğitim Uzmanı 

Eğitim Uzmanı 

Eğitim Uzmanı 

Eğitim Uzmanı 

Eğitim Uzmanı 

Araştırmacı 

Araştırmacı 

Araştırmacı 

Muhasebeci 

Muhasebeci 

Şef 
Şef 
Şef 
Şef 
Memur 

Memur 

Memur 

Memur 

Memur 

Memur 

Memur 

1 

i 

2 

1 
2 

3 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 
1 
2 

3 
1 
2 

3 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 

25 

2 

72 

12 

10 

37 

18 

12 
4 

25 

5 

5 
6 
1 
1 
6 
9 

207 
66 
98 
7 

284 
130 
99 
85 
70 
38 
3 

5 

3 
5 

10 

4 

13 

26 
4 

73 

14 

18 

38 

20 

15 

8 

30 

11 

12 
7 
3 
4 
1 

11 
210 
73 
108 
13 

289 
145 
106 
97 
79 
48 
14 
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$WP 
GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GtH 

GİH 

GİH 

GİH 

PNVAFI 
Santral Memuru 

Santral Memuru 

Santral Memuru 

Santral Memuru 

Daktilograf 

Daktilograf 

Daktilograf 

Daktilograf 

Daktilograf 

Daktilograf 

Veznedar 

Veznedar 

Veznedar 

Veznedar 

Veznedar 

Veznedar 

Bilgisayar İşletmeni 

Bilgisayar İşletmeni 

Bilgisayar İşletmeni 

Veri Haz.Kont. İşletmeni 

Veri Haz.Kont. İşletmeni 

Veri Haz.Kont. İşletmeni 

Veri Haz.Kont. İşletmeni 

Veri Haz.Kont. İşletmeni 

Veri Haz.Kont. İşletmeni 

Veri Haz.Kont. İşletmeni 

Veri Haz.Kont. İşletmeni 

Şoför 

Şoför 

Şoför 

Şoför 

Şoför 
Şoför 

Şoför 

Şoför 

PERECE. 

5 

7 

9 

10 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

5 

6 

I 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 
ADEDİ ADEDt TOPLAM 

1 

1 

3 

1 

47 

23 

16 

16 

il 

9 

35 

35 

4 

8 

3 

1 

1 

5 

4 

21 

15 

36 

11 

43 

25 

22 

20 

24 

9 

21 

16 

27 

25 

15 

11 

6 

8 

12 

11 

52 

2 31 

3 26 

2 26 

20 

19 

39 

40 

10 

15 

11 

10 

6 

11 

11 

24 

19 

41 

17 

50 

33 

31 

30 

29 

15 

1 29 

1 25 

37 

35 

27 

23 
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SINIFI 

TH 

TH 

TH 

TH 

TH ' 

TH 

TH 

TH 

TH 

TH 

SH 

SH 

SH 

SH 

SH 

AH 

AH 

AH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

UNVANI 

ıMühendis 

Mühendis 

Mühendis 

İstatistikçi 

Teknisyen 

Teknisyen 

Teknisyen 

Teknisyen 

Teknisyen 

Teknisyen 

Tabip 

Tabip 

Psikolog 

Hemşire 

Hemşire 

Avukat 

Avukat 

Avukat 

Hizmetli 

Hizmetli 

Hizmetli 

Hizmetli 

Hizmetli 

Hizmetli 

Hizmetli 

Hizmetli 

Hizmetli 

Aşçı 

Aşçı 

Aşçı 

Aşçı 

Aşçı 

DERECE 

l 
1 

2 

3 

6 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

4 

5 

2 

5 

7 

2 

4 

6 

5 

6 

SERBEST 
KADRO 
ADEDİ 

1 

2 

2 

5 

3 

1 

7 

4 

1 
j 

1 
1 

1 

I 

1 

1 

2 

3 

43 

12 

TUTULAN 
KADRO 
ADEDİ TOPLAM 

48 

7 58 2 .57 

8 17 2 27 

9 İ4 4 27 

10 9 19 

11 13 24 

12 10 22 

13 1 i4 

5 1 5 

7 6 13 
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SERBEST TUTULAN 

SINIFI 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

YH 

TOPLAM 

UNVANI 

Kaloriferci 

Kaloriferci 

Kaloriferci 

Kaloriferci 

Kaloriferci 

Kaloriferci 

Kaloriferci 

Bekçi 

Bekçi 

Bekçi 

Bekçi 

Bekçi 

Bekçi 

Bekçi 

Bekçi 

Dağıtıcı 

Dağıtıcı 

Dağıtıcı 

Dağıtıcı 

DERJvÇÇ 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

11 

12 

5 

6 

7 

10 

KADRO 
ADEDt 

4 

1 

6 

1 

1 

2 
n 
j 

9 

2 

25 

3 

5 

8 

2 

2 

2 

1 

6 

! 

KADRO 
ADEDİ TOPLAM 

9 

7 

13 

9 

10 

12 

i l 

14 

8 

32 

11 

14 

18 

13 

14 

7 

7 

13 

11 

2226 45 2271 
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KURUMU : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 
TEŞKİLATI : Merkez 
CETVEL : III 

(IV) SAYILI CETVEL 
ŞAHSA BAĞLI KADROLAR 

SINIFI UNVANI DERECE 

GİH 

G1H 

GİH 

GIH 

GİH 

GIH 

GİH 

GIH 

GIH 

GİH 

TOPLAN! 

Genel Müdür 

Genel Müdür Yardımcısı 

Teftiş Kurulu Başkanı 

I. Hukuk Müşaviri 

İstihdam Daire Başkanı 

İşg.Yet.Mes.Reh.Dai. Bşk. 

APK Daire Başkanı 

Pers. ve Eğt. Daire Bşk. 

Muh.ve Mali İşi.Dai.Bşk. 

İdari İşler Daire Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 137) 



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN METNE EKL 

E K - 1 SAYILI L İSTE 

TÜRKİYE İŞ KURUMU 

Genel Kurul Yönetim Kurulu Genel Müdürlük 

Genel Mûdflr Genel Müdür Yardımcısı Ana Hizmet Birimleri 

Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı 1) İşgücü Piyasası Bilgi 
Genel Müdür Yardımcısı Hizmetleri Dairesi Başkamı, 

2) İşgücü Uyum Dairesi 
Başkanlığı 

3) İstihdam Dairesi 
Başkanlığı 

4) İşsizlik Sigortası Dairesi 
Başkanlığı 

5) Dış İlişkiler Dairesi 
Başkanlığı 

Danışma ve Denetim Birimle 

1) Teftiş Kurulu Başkanlığı 
2) Hukuk Müşavirliği 
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EK-2 SAYILI LİSTE 

KURUMU : TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLATI : MERKEZ 
KURUM KODU : 730 

(III) SAYILI CETVEL 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı 
G İ H 
G İ H 

G İ H 
G İ H 

G İ H 
G İ H 

G İ H 
G İ H 
G İ H 

G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 

G İ H 
G İ H 

G İ H 

G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
A H 

A H 

A H 
A H 
A H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
S H 
S H 

G İ H 

U n v a n ı 
Genel M ü d ü r 
Yönet im Kurulu Üyesi 
Genel Müdür Yardımcısı 
Teftiş Kurulu Başkanı 
I. Hukuk Müşaviri 
İst ihdam Dairesi Başkanı 
İşgücU U y u m Dairesi Başkanı 
İşgücü Piyasası ve Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanı 
İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanı 
Dış İlişkiler Dairesi Başkanı 
Personel ve Eğit im Dairesi Başkanı 
İdari v e Mali İşler Dairesi Başkanı 
Hukuk Müşaviri 
Başmüfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş 
Müfett iş 
Müfettiş Yardımcısı 
Müfettiş Yardımcısı 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Avukat 
Avukat 
Avuka t 
Avukat 
Avukat 
İst ihdam ve Meslek Uzmanı 
İstihdam ve Meslek Uzmanı 
İstihdam ve Meslek Uzmanı 
İstihdam ve Meslek Uzmanı 
İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı 
Eğit im Uzmanı 
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Sınıfı U n v a n ı Derece Adedi 
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EK-2 SAYILI LİSTE 

KURUMU : TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLATI : TAŞRA 
KURUM KODU : 730 
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