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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 11.00'de açılarak yedi oturum yaptı. 
Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Türkiye'nin dışpolitikası ve Türkiye'ye dış dünyanın uy

guladığı politikalara ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı. 
Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, "Kadastro Yenileme Harcı" adı altında gayrimenkul 

sahiplerinden alınan harcın hukuka aykırılığına ilişkin gündemdışı konuşmasına, Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 

Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın, buğday üreticilerinin sorunlarına ve buğdaya böl
gesel taban fiyat uygulamasının yarattığı sıkıntılara ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tanm ve 
Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, 

Cevap verdi. 
Genel Kurulu ziyaret eden Nijerya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyete Başkanlıkça "Hoş-

geldiniz" denildi. 
Genel Kurulun 15.7.2004 Perşembe günü saat 11.00'de toplanmasına ve bu birleşimde kanun 

tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 

Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasansının (1/521) (S. Sayısı : 146), 
2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş

kin Kanun Tasansının (1/523) (S. Sayısı : 152), 
3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305), 
Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporlan henüz gelmediğinden; 
4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandınlması Hak

kında Kanun Tasansının (1/731) (S. Sayısı: 349) görüşmeleri, ilgili Komisyon yetkilileri Genel 
Kurulda hazır bulunmadığından; 

Ertelendi. 
5 inci sırasında bulunan, Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde (1/827) (S. Sayısı: 618), 
14 üncü sırasında bulunan, Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlar

da (1/848, 2/175) (S. Sayısı : 641), 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taşanlarının, görüşmelerini müteakiben elektronik 

cihazla yapılan açıkoylamadan sonra; 
6 no sırasında bulunan, Ölüm Cezasının Kaldınlması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl

masına İlişkin Kanun Tasarısının (1/831) (S. Sayısı : 624), 
7 nci sırasında bulunan, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansının 

(1/830) (S. Sayısı : 623), 
8 inci sırasında bulunan, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısının (1/744) (S. Sayısı : 636), 
9 uncu sırasında bulunan, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 

Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/306) (S. Sayısı : 638), 
10 uncu sırasında bulunan, Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart 

Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının (1/832) (S. Sayısı : 642), 
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11 inci sırasında bulunan, Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin (2/211, 2/221) (S. Sayısı : 637), 

12 nci sırasında bulunan, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Des
teklenmesi Hakkında Kanun Tasansının (1/849) (S. Sayısı : 640), 

13 üncü sırasında bulunan, Kültür Yatınmlan ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Tasansının 
(1/847) (S. Sayısı : 644), 

Görüşmelerini müteakiben; 
Kabul edilip kanunlaştıklan açıklandı. 
15 inci sırasında bulunan, Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansının (1/840) (S. Sayısı: 645) görüşmelerine devam 
olunarak 25 inci maddesine kadar kabul edildi, birleşime verilen aradan sonra, ilgili Komisyon yet
kililerinin Genel Kurulda hazır bulunmadıklan anlaşıldığından, müzakereleri ertelendi. 

Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın yapmış olduğu 
konuşmada, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle bir açık
lamada bulundu. 

15 Temmuz 2004 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 11.00'de toplanmak üzere, bir
leşime 02.34'te son verildi. 

Yılmaz Ateş 
Başkanvekili 

Mehmet Daniş Mevlüt Akgün 
Çanakkale Karaman 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Enver Yılmaz 
Ordu 

Kâtip Üye 

No. : 170 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

15 Temmuz 2004 Perşembe 
Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun 

1.- İl Özel İdaresi Hakkında 24.6.2004 Tarihli ve 5197 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 
üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez
keresi (1/856) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.7.2004) 

Tasarılar 
1.- Özel Öğretim Kurumlan Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı 

(1/857) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004) 
2.- Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı (1/858) (Adalet ve 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004) 
Teklif 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik 
Yasasının 1. Maddesinin 1. Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/310) (İçişleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.7.2004) 
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Rapor 
1.- Organik Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri 

Komisyonları Raporları (1/841) (S. Sayısı: 653) (Dağıtma tarihi: 15.7.2004) (GÜNDEME) 
Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Adıyaman Milletvekili Şevket GÜRSOY'un, Atatürk Barajı ve Çamgazi Barajı göletleri için 
yapılan kamulaştırmadaki ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1201) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.2004) 

2.- Adıyaman Milletvekili Şevket GÜRSOY'un, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme Kurumu Personeline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ab-
dullatif ŞENER) sözlü soru önergesi (6/1202) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.2004) 

3.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, Gönen-Bandırma karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.2004) 

4.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, Bursa-Karacabey Subaşı'ndaki hazine arazisinin 
satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2004) 

5.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOGLU'nun, Türk Hava Yollan personelinin çalışma 
koşullarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6-2004) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, Genel Kurul ve komisyon çalışmalarında bulunacak

ların kıyafetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3107) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2004) 

2.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN'ın, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının Devlet 
Memurlan Kanuna göre disiplin suçu işlediği iddialanna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/3108) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2004) 

3.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, 5018 sayılı Yasanın 14 üncü mad
desinin uygulanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3109) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 29.6.2004) 

4.- Mardin Milletvekili Muharrem DOGAN'ın, TDK'ca iki kelimenin eşanlamlı olup olmadığı 
konusunda yapılan araştırma sonuçlanna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3110) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 29.6.2004) 

5.- Ankara Milletvekili İsmail DEGERLİ'nin, Kızılay Derneği Genel Başkanına ve Kızılay'ın 
iş yaptığı şirketlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3111) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 29.6.2004) 

6.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Büyükşehir Belediyesinde yapılan görev 
değişikliği ve atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3112) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 29.6.2004) 

7.- Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, NATO Zirvesi sırasında bir bakanın üzerinin 
ABD Başkanının korumalannca arandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/3113) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2004) 

8.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'ın, NATO Zirvesi sırasında ABD gizli servis ajan-
lannın bazı bakanlanmıza yönelik bir uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/3114) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2004) 

9.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Adana-Yumurtalık-Kaldınm Belediyesindeki iş 
makinelerine ve dolu afetinden zarar gören çiftçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/3115) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2004) 
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10.- istanbul Milletvekili Emin ŞIRİN'in, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattıyla ilgili bir iddiaya ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3116) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2004) 

11.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, kaçak elektrikle mücadele çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3117) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2004) 

12.- Konya Milletvekili Atilla KARTın, bir turizmciye hükümetçe özel uygulamalar yapıldığı 
iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3118) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 29.6.2004) 

13.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, bakanlıkça yapılan turizm tahsislerine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3119) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.2004) 

14.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Ankara'daki Noterler Birliği İlköğretim 
Okulu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3120 ) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 29.6.2004) 

15.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şırnak-Kumçatı Beldesinin lise ihtiyacına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3121) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2004) 

16.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Millî Eğitim Müdürünün mevzuatın ön
gördüğü koşullan taşıyıp taşımadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3122) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2004) 

17.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, gençler arasında görülen kötü alışkanlıklarla il
gili çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3123) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 1.7.2004) 

18.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şırnak İlindeki sağlık kuruluşlarına ve per
soneline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3124) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2004) 

19.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bakanlığın Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi ad
lı yayınına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3125) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2004) 

20.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Devlet Hastanesi bahçesindeki 7 ağacın 
kestirilip kestirilmediğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3126) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 29.6.2004) 

21.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Pamukbank'ın başka bankalarla birleşmesi halinde 
kamuya maliyetine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı 
soru önergesi (7/3127) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.2004) 

22.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Vergi Barışı uygulamasının süresine ve uy
gulanan faiz oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3128) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 29.6.2004) 

23.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Ankara'da kamulaştırılması düşünülen bir parsele 
ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3129) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6. 2004) 

24.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şanlıurfa'da süne zararlısı ile mücadeleye iliş
kin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3130) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6 .2004) 

25.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, Göcek Tüneli inşaatına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3131) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2004) 

26.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve EGO Genel 
Müdürlüğü yetkilileri hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3132) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2004) 
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Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde tarım sektörünün 

yapısal sorunlannm dış ticaret açısından araştınlarak, ABD ve AB ülkelerinin uygulamalanna koşut 
tanmsal destekleme politikalannın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 13.7.2004) 

2.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 25 Milletvekilinin, kütüphanelerin durumunun ve 
eksikliklerinin saptanması ve sorunlara çözüm yollannın araştınlarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2004) 

3.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe ve 21 Milletvekilinin, Eber Gölünde meydana gelen 
kirliliğin ve çevresel etkilerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/210) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.7.2004) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 11.00 

15 Temmuz 2004 Perşembe 
BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Mevlüt AKGÜN (Karaman) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 116 ncı Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, kaçak hayvancılıkla ilgili söz isteyen Ardahan Milletvekili Sayın Ensar 

Öğüt'e aittir. 
Buyurun Sayın Öğüt. (Alkışlar) 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, canlı hayvan kaçakçılığının ekonomimiz üzerindeki 

olumsuz etkilerine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyiş-
leri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; kaçak hayvancılıkla ilgili 
olarak söz almış bulunuyorum; ancak, ondan önce, Türkiye'deki 51 000 muhtann mağduriyetini dile 
getirmek istiyorum. 

Türkiye'de bizi yöneten 51 000 muhtarımızın büyük bir mağduriyeti var; 108 000 000 lira maaş 
alıyorlar, 158 000 000 lira Bağ-Kura prim ödüyorlar. 

BAŞKAN - Sayın Öğüt, sürenizin 5 dakika olduğunu biliyorsunuz değil mi? 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Biliyorum. 
Ben, hükümetten rica ediyorum; muhtarlarımıza, hiç olmazsa, asgarî ücret düzeyinde maaş 

ödesin; onlar da Bağ-Kur primlerini ödeyerek tedavilerini yaptırmış olsunlar. 
Değerli arkadaşlar, elimdeki bu resme lütfen iyi bakın; bu, kutsal hayvan, kutsal inek; Hindis

tan'dan geliyor... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Tövbe estağfurullah!.. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Tövbe estağfurullah demeyin; burada dursun isterseniz. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Bizim için kutsal değil. 
ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Bu hayvan Hindistan'dan geliyor ve bu hayvan, şu anda Tür

kiye'nin de her yerinde var. Özellikle gittim, kendi bölgemde bu hayvanın resmini çektirdim. Bu 
hörgüçlü olan hayvan, belli olan hayvan, sınırlarımızdan o kadar rahat geçiyor ki, hörgüçsüz hay
vanın ne kadar rahat geçeceğini siz düşünün! 

Nüfusumuzun yüzde 40'ı hayvancılıkla geçiniyor; inanın, bu insanlarımız, köylümüz, şu anda 
sıfır noktasında; ölme noktasına gelmiş, bitme noktasına gelmiş. 

Ben, geçen hafta Ardahan'da idim. Ardahan'da Göle Muhtarlar Derneğimiz bir imza kampan
yası başlattı. İmza kampanyasında hükümete şunu sesleniyorlar: "Kaçak hayvan getirmeyin, köy
lümüzü öldürmeyin. Kaçak hayvancılık bitmezse, biz de hükümeti bitiririz." İmza kampanyasını bu 
sloganla, Göle'de, Ardahan'da başlattık; ben de oradaydım. 
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Ben muhtarlarıma teşekkür ediyorum; ama, Ardahan ve Türkiye geneline baktığınız zaman, 
inanın, korkunç derecede kaçak hayvan geliyor. Burada, Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın, belki, 
suçu yok; çünkü, sınırlan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kontrol etmiyor; ama, doğu ve güney
doğudan korkunç derecede hayvan giriyor ve bunun tedbirini güvenlik görevlilerinin alması lazım. 

Şimdi, bugün manşette "ikinci Susurluk Van'da" deniliyor. Bu hayvan kaçakçılığı ve eroin 
kaçakçılığı, Van'daki ve diğer doğu ve güneydoğu illerindeki olaylar 5 tane Susurluk'a bedel! Onun 
için, hayvancılığımız... Şu anda, insanların hayvanları para etmiyor değerli arkadaşlar. Bu hayvan
lar, aksine, hastalık saçıyorlar. Sıcak bölgeden geldikleri için soğuk bölgeye alışamıyorlar, hemen 
hastalanıyorlar ve hastalandıkları için de, biz, hastalıklı et yiyoruz, sucuk yiyoruz. Ben, buradan ses
leniyorum bütün vatandaşlarıma: Lütfen, et yerken yerli hayvanın etini alın, bu çok önemlidir, 
kasabınıza tembih edin. (AK Parti sıralarından "Nereden bilecek" sesleri) 

Nerelerden alınacağını hükümet belirlesin. 
Şimdi, değerli arkadaşlar, hayvan, Doğu Anadoluda yaşayan insanın her şeyidir. Hayvanın dış

kısını, tezeği kışın yakarak ısınır; sütüyle, peyniriyle, yağıyla, etiyle beslenir; danasını satar 
çocuğunu okutur, kendisini tedavi ettirir, hastalığını giderir. Yani, hayvan, bizim oradaki sanayimiz, 
insanımızın yaşam tarzı. Bunun için, kaçak hayvancılığın önlenmesi gerekiyor. 

Ben buradan sesleniyorum; bir çiftçi dostu olarak, bir Türkiye milletvekili, bir Ardahan millet
vekili olarak, mutlak surette bunun peşini bırakmayacağım. Bugün, Sayın Bakanla da görüştüm, sağ 
olsun kabul ettiler, Sayın Bakanım da titizlikle duruyor üzerinde. Bu kaçak hayvan girişini mutlak 
surette önleyeceğiz. Önleyeceğiz, köylümüzü ve çiftçimizi kurtaracağız. Başka bir yolu yoktur. 

Değerli arkadaşlar, sürem de bitiyor; ama, şunu söyleyeyim: Bugün, Türkiye'ye Afganistan ve 
Hindistan'dan, İran ve Irak üzerinden bu hörgüçlü hayvan geliyor. Bu hörgüçlü hayvan, kutsal inek; 
bu hörgüçlü hayvan, kutsal; bu hörgüçlü hayvan hastalıklı. İnanın, şu anda -bugün, bir arkadaşım 
söyledi- İzmir'de dahi var; bu kadar serbest, kaçakçılığa nasıl müsaade edilir; anlayamıyorum. 
Bizim sınırımızda güvenlik görevlileri yok mu, ne iş yapıyorlar? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlar mısınız... 
EN SAR ÖĞÜT (Devamla) - Ben şimdi hükümetten rica ediyorum; sınırdaki güvenlik görev

lilerinin derhal araştırması yapılsın, cezalandırılsın, kaçak hayvan girişi durdurulsun. Eğer kaçak 
hayvan girişi durdurulmazsa, Meclis tatile giriyor; ama, Meclis açıldığı zaman Türkiye'deki kaçak 
hayvanları getirip Meclisin bahçesinde toplayacağım. (CHP sıralarından alkışlar) 

Net konuşuyorum; hükümet kaçak hayvan girişini durdurmazsa, ekim ayında Meclis açıldığı 
zaman kaçak hayvanları getirip Meclisin bahçesine bağlayacağım kardeşim; başka çaresi kalmadı. 
Altı aydır ben bunları takip ediyorum, kimse dinlemiyor. Şimdi rica ediyorum... Burada Tarım 
Bakanının da suçu yoktur; onu da söyleyeyim, iyi niyetli bir arkadaşımızdır Sayın Bakan; ama, 
güvenlik açısından sınırlarımız delik deşik olmuştur; kaçak hayvanları sınırdan geçiren güvenlik 
yetkilileri hakkında, validen jandarmasına kadar, soruşturma açılıp cezalandmlması lazım ve Türk 
köylümüzü kurtarmamız gerekiyor. 

Buna inanıyor, hepinize güveniyor, saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öğüt. 
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü; 

buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt'ün kaçak hayvancılık konusunda gündemdışı yaptığı 
konuşmaya cevap vermek istiyorum; öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. 

Gerçekten de bugün ülkemizde, sektörümüzle ilgili önemli bir soruna temas etmiştir; bize de 
yaptığımız çalışmaları ve bu konuyla ilgili düşüncelerimizi ifade etme fırsatı doğmuştur. Dolayısıy
la, bilgilerimizi paylaşmakta ve aldığımız tedbirleri sizlere duyurmakta fayda görüyorum. 

Efendim, ülkemizde, son zamanlarda, özellikle 2003'ün sonundan itibaren, hayvan kaçakçılığı 
konusunda kamuoyunda yoğun bir gündem oluşmuştur. Dolayısıyla, bununla ilgili bizim yaptığımız 
çalışmalarda, bu konuda, bu iddiaları doğrulayacak gelişmelerin olduğunu ortaya koymuştur. Tabiî, 
bu kaçakçılık hadisesinin hem hayvancılık sektörümüze hem de bunun ekonomik cephesine olduk
ça önemli zararlar verdiğini; fakat, olayın, sosyal, ekonomik, siyasî, güvenlik boyutunun bulun
duğunu biliyoruz. 

Hayvan kaçakçılığının, ülkemizde, özellikle iki yönde olumsuz etkisi vardır; bunlardan birin
cisi, bu sektörde faaliyet gösteren üreticilerimizin faaliyetlerini sürdürülebilir olmaktan çıkar
masıdır. Dolayısıyla, bu, en başta bizim karşı çıkmamız, önlememiz gereken yöndür. 

İkincisi ise, belki, bunun kadar önemli olan bir başka husus; hayvan hastalıklarının kontrol 
edilememesidir. Bugün, sınırlarımızdan kolayca geçtiğini zaman zaman ifade ettiğimiz ve sağlıklı 
olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmadığımız bu hayvanlarla yeni hastalıklar ülkemize girebil
mekte. Nitekim, 1990'h yıllarda, kaçak hayvan hareketi yüzünden, ülkemizde görülmeyen sığır 
vebası hastalığıyla karşı karşıya kaldık. Uzun yıllar, tüm teşkilatımız, bu hastalıkla mücadele etmek 
zorunda kaldı ve büyük kaynaklar ayırdık. 

Bu itibarla, hayvan sağlığı bakımından da, hadise, kesinlikle önlenmesi gereken bir husus 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim, şap hastalığıyla teşkilatımızın mücadelesi ülke çapında 
devam etmektedir; henüz arzu ettiğimiz sonucu da almış değiliz. 

Bununla ilgili olarak, elbette, sınır güvenliği için, jandarma, emniyet ve tarım teşkilatı aktif 
olarak rol alan kurumlardır ve her bir kurumun konuyla ilgili işbirliği, koordinasyonu şarttır. Bu 
olay fiilen vuku bulduğu takdirde de, bu kurumlarımızın birkısım eksikliklerinin olması kaçınılmaz
dır. Yalnız, bu konunun önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ve önlenmesi konusunda saydığım iki 
sebep, dikkatimizi buraya çekmek için yeterlidir; birincisi, bu sektörde faaliyet gösterenlerin 
üretimim sürdürebilmesi açısından; ikincisi, hayvan hastalıkları açısından. 

Dolayısıyla, bununla ilgili tedbirler almak zorundayız. Örneğin, hayvan hareketlerinin ve hay
van hastalıklarının etkin olarak kontrolünü sağlamak amacıyla, hayvancılık işletmelerinin belirlen
mesi, hayvanlann kimliklendirilerek kayıt altına alınması ve hayvan hareketlerinin takibi önem arz 
eder. Bu yıl içinde kimlik ve kayıt işlemlerini bitirme konusunda bir karar aldık. Bu sisteme gir
meyen hiçbir büyükbaş hayvanın yurtiçi hareketine izin vermememiz gerekiyor; ama, bunun 
kamuoyunda doğuracağı birkısım olumsuzluklara da birlikte göğüs germemiz lazım. Mez-
bahanelerde, kesimhanelerde bu hayvanlann kesilmesini önlemek zorundayız. Bazı yetersizlikler 
nedeniyle küpeleme yapamayan çiftçilere, Bakanlık olarak, ücretsiz küpe temin edilecek ve bunu 
tamamlayacağız. 

Özellikle konunun Doğu Anadolu Bölgesindeki yönüne geliyorum. Aylardır bölge ve sınırda 
yapılan inceleme ve alınan tedbirlere ilave olarak, geçen hafta, benim de dahil olduğum bir ekip, 
Van, Hakkâri, Şırnak, Batman, Siirt, Bitlis ve Diyarbakır İllerinde, sırf birinci öncelik olarak bu 
konuyla ilgili çalışmalar yapmak üzere gitti. Ben, Hakkâri ve Şırnak'a gitmedim; bu illere iki genel 
müdürümüz ve bir daire başkanımız gitti. Diğer illerin valileriyle, sınır güvenlik komutanı, jandar
ma komutanı, emniyet müdürü ve kaçakçılıkla ilgili emniyet birimindeki sorumlu arkadaşlarla 
beraber toplantılar yaptık. Bu toplantılarda, Van İli Başkale, Hakkâri İli Şemdinli, Çukurca ve Yük
sekova, Sımak İli Beytüşşebap ve Uludere İlçelerimiz, kaçak hayvan girişi için hassas yerler olarak 
tespit edildi. Bölgede sınırlanmızın uzunluğu ve coğrafî yapısı nedeniyle, kontrolünün zorluğu 
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biliniyor. Komşu ülkelerde sınır güvenliğine gerekli önemin verilmemesi, burada, bizim açımızdan 
aleyhte bir durumdur. Sınırdan herhangi bir şekilde yurda giren hayvanlar için muhtardan menşe 
belgesi alınması, tarım müdürlüklerinden de sağlık ve hayvan sevk belgesi alınarak millileştiril
mesi, yani legalleştirilmesi, kanunlaştınlması hadisesi en büyük problemdir. Hatta, Ankara ve diğer 
illerimize bile, yabancı orijinli hayvanlann bu şekilde getirilerek piyasaya sunulduğuna şahidiz. 
Biz, Ankara'da, bu yöntemle gelen, bu şekilde gelen hayvanlara el koyduk, bu hayvanlan karan
tinaya aldık, hukukî süreci başlattık ve en son, kesip, bu hayvanlann etlerini satıp, bunu sahibi olan 
şahsa iade edeceğiz; yani, konuyla ilgili olarak, legalleşme hadisesinin de hukuken geriye dön
mesini sağlamalıyız. Kaçak olduğu apaçık belli olan -biraz önce Ensar Beyin bahsettiği- bu toprak
larda yetişmeyen bir hayvanın, menşe şahadetnamesi, sağhk belgesi alarak legalleşmesinin de bir 
bakıma iptal edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla, burada, kamunun, etkin bir şekilde hareket etmesi 
gerektiğine inanıyorum. 

Görevli bazı personelin zaaflan, feodal yapıyla olan ilişkileri nedeniyle kontrol ve denetim iş
lerinin aksadığını, yasal mevzuatımızın yeterince caydırıcı olmadığını, sorunun, güvenlik, 
ekonomik ve yasal yönleri de bulunduğunu, yurtdışından oldukça düşük fiyatla hayvan temin 
edilebildiğini -yani, bir ekonomik yönü de var, ülkemizdeki fiyatlann yüksekliği bunu teşvik edici 
bir mekanizmadır- Irak sınınmızdaki kaçakçılık faaliyetlerinde terör örgütünün de rolü olduğunu 
ifade ediyoruz. 

Tedbirlere gelince, Bakanlığımızca, sımrlanmızda kaçak hayvan ve hayvansal ürünlerin giriş
lerinin önlenmesine yönelik, idarî, istihbarı ve güvenlik tedbirlerinin alınması için, kurumlar arasın
da gerekli girişimleri yaptık. Bu bağlamda, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve sınır ili valiliklerimizle işbirliği halinde yapılan çalış
malar sonucu, kaçak hayvan hareketlerinin engellenmesinde olumlu gelişmeler sağlanmıştır. Biraz 
önce saydığım illerden bazılan sınır illeri değildir; ama, sınırlardan geçmişse, kontrol noktalannda, 
valilerimize verdiğimiz uygulama planına göre kontrollerin çok derli toplu yapılması ve dolayısıy
la, Anadolu'ya intikalinin kesinlikle önlenmesi gerekmektedir. 

Ülkemiz genelinde, teşkilatımız tarafından alınması gereken tedbirler artınlmaktadır. Bu kap
samda, bütün hayvan pazarlannda ve taşıma sırasında yapılan kontrol ve denetimler sıklaştınlacak-
tır ve emniyetin yanında, Tanm ve Köyişleri Bakanlığına mensup uzmanlar da bulunacaktır. Diğer 
taraftan, sınırlanmıza giren hayvanlann yurtiçinde şevklerinin ve pazarlanmasının engellenmesi 
için, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunundaki cezalar artınlacaktır. Sınır illerimizde personel tak
viyesi başlamış olup, görevini gereği gibi yapmayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak ve bu 
konuda ihmali bulunan personel, özverili çalışmayan personelin kesinlikle görev yerlerini değiştir
mek zorundayız. Bakanlık, emniyet teşkilatı, askerî birlikler ve yerel idarelerle sağlanan işbirliği ve 
koordinasyonla bölgede denetimler yoğunlaştınlmıştır, bazı il ve ilçelerden hayvan şevklerine sınır 
getirilmiştir. 

Arkadaşlar, bir müddet sonra bu bölgedeki milletvekillerimiz bize çok yoğun bir taleple 
gelecekler. Kaçakçılığın bir müddet önlenebilmesi için, o bölgeden hayvan çıkışını durdurmak 
zorunda kaldık. Eğer önlemek istiyorsak, burada, belki o bölgenin kendi malı olan hayvanlann da 
kendi il sınırlannın dışına çıkması konusunda çok da doğru olmayan, onlar için bir engel teşkil 
edecek bu uygulamanın bir müddet katlanılması gereken bir yönü vardır. 

Mezbahane ve kombinalann kontrollerini yoğunlaştıracağız. 
Efendim, son sözler olarak şunu söylüyorum: Hayvancılık sektörünün geliştirilmesi konusun

daki gayretimize şahitsiniz. Ülkenin içinde bulunduğu malî yapı içerisinde aktanlabilecek kaynak
lar büyük ölçüde aktanlıyor. Şu anda, 2004 yılında bu sektöre 500 trilyonluk bir teşvik uygulaması 
var. Bu, ülkedeki hayvancılığı geliştirme ve ıslah etme konusundaki bir gayretin sonucu. Biz, 
kaçakçılığa, önem verdiğimiz bu sektörün ve ihtiyacımız olan sağlıklı nesillerin yetişmesi için ih-
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tiyaç duyduğumuz en temel besinleri sağlayacağımız bu sektörün üreticilerinin üretimden vazgeç
mesine, hayvan hastalıklannın yaygınlaşmasına ve ekonomik kayıplann olmasına mâni olmak 
zorundayız. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz, yasal düzenlemeler, idarî düzenlemelerle ilgili 
hazırlıklanmızı yapıyoruz; ama, özellikle idarî tedbirler konusunda, bölgelerimizden gelecek bas
kılar konusunda da lütfen bize yardımcı olun. Bunu önlemek zorunda olduğumuz bir gelişme olarak 
ifade ediyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güçlü. 
Gündemdışı ikinci söz, 17 Ağustos Marmara depremiyle ilgili söz isteyen, Sakarya Milletvekili 

Sayın Süleyman Gündüz'e aittir. 
Buyurun Sayın Gündüz. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
2.- Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz'ün, Marmara depreminin 5 inci yıldönümüne ilişkin 

gündemdışı konuşması 
SÜLEYMAN GÜNDÜZ (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 
Meclis tatilde olacağından, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 5 inci yıldönümünün yak

laşması münasebetiyle gündemdışı söz almış bulunuyorum. 
Depremi yaşamak ve anlatabilmek ne kadar zor. Her şey, bir gece ve 45 saniyede oldu. Gün

delik hayatın dilinde anlamsız; ama, felaketin içinde ne kadar da uzun ve bitimsiz... 
Depremi anlatabilmek ne kadar zor. Bunun tanımlanmasını, var edenin diline bırakmak gerekir. 

Yer sarsılışıyla ve yer ağırhklannı çıkardığında ve insan, buna "ne oluyor" dediğinde, o gün, yer, 
öyküsünü anlatacak. 

Yunus Emre şöyle der: 
"Yıkılmış sinleri dolmuş 
Hep evleri harab olmuş 
Kamu endişeden kalmış 
Ne düşvar halleri gördüm" 
Cemal Süreyya, belki de, yaşadıklanmızı en iyi anlatabilenlerden birisiydi. Depremden sonra, 

depremi yaşamış olan çocuklardan, depremi anlatmalan için birer resim yapmalannı istediğimizde, 
bizlere, hep, gökyüzünü yerde gösteren ve yıldızlann yere döküldüğü resimleri yapmışlardı. Cemal 
Süreya, bunu şöyle anlatır: 

"Büyük bir ihtimalle ölmüştük 
Şehir kan kıyametti ayaklanmızda 
Gökyüzünü katlayıp bir köşeye koymuştuk 
Yıldızlar kaldınmlara dökülmüştü bütün" 
Marmara depremi, başta Adapazan, İzmit, Yalova, Düzce, İstanbul olmak üzere 7 büyük ilimizi 

etkilemişti. Geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması, ülke insanlanmızın üzüntüsünü kat kat artırmış
tır ve defeatle anılmasına sebebiyet vermektedir. 

Depremin en büyük ekonomik katmadeğer üreten Marmara Havzasında meydana geldiğini 
düşünürsek, o günkü verilere göre depremin maliyeti yaklaşık 13 milyar dolar olarak tespit edilmiş
tir. Yüreklerde derin yaralar açan 17 Ağustos depreminin üzerinden beş yıl geçmesine karşın, bel
leklere kazınan büyük acı, hâlâ, ilk günkü acılığını ve tazeliğini korumaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önümüzdeki ay, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 
beşinci yılı; ne kadar da hızlı geçiyor zaman. Ben, depremi Adapazar'ında yaşadım. Buradan, Mec
lis kürsüsünden o günün tekrar tekrar hatırlanmasında yarar olduğuna inanıyorum. Eğer yaşananlan 
tekrar gözümüzün önüne getirirsek, ders almış oluruz. 
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Marmara depreminde, resmî verilere göre 17 127 vatandaşımız hayatını kaybederken, 43 953 
yaralı bulunmaktadır. Daha düne kadar hiç yıkılmayacağına inanılan devasa binalar depremde âdeta 
yerle bir olurken, binlerce insan için de mezara dönüştü. Oysa, depremle gündelik hayatını sürdüren 
Japonya'da depremlerin şiddeti daha büyük olmasına rağmen can kaybı olmazken, minimal düzey
de mal kaybına rastlanmaktadır. Bu durum, bize kabuk devletten teknik devlete geçmemiz gerek
tiğini göstermektedir. AK Parti İktidarı bunun için de bir fırsattır. 

Sakarya'da depremde 10 000 işyeri, 24 723 konut yıkılmış, 60 000'e yakın konut 
oturulamayacak hale gelmiştir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Dünya Bankası ile çeşitli hibeci 
kuruluşlann Camili ve Karaman Mahallesi ile Ferizli İlçesinde toplam 8 228 kalıcı konut yaptırma 
imkânı olmuştur. Bu bağlamda, devletimiz tarafından Sakarya İlimize toplam 401 trilyon yardım 
yapılmıştır. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından bölgedeki depremzedelerin konut, alt
yapı ve çeşitli ihtiyaçlarının da karşılanması amacıyla, bugüne kadar toplam 1 katrilyon 523 trilyon 
254 milyar lira harcama yapılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşağında bulunmak
tadır. 1900'lü yıllardan bugüne kadar 5,5'ten büyük olmak üzere toplam 89 deprem felaketi yaşan
mıştır. Bu deprem felaketlerinde 82 139 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Geçen yıl Bingöl'de, 
birkaç ay önce Erzurum'da, en son Doğubeyazıt İlçemizde 2 Temmuz 2004 tarihinde 5,1 büyük
lüğünde orta şiddette bir deprem meydana gelmiş ve can kaybına sebebiyet vermiştir. Buradan, dep
rem felaketlerinde ölenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara şifalar diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, 17 Ağustos tarihinde yaşanan ve asrın 
felaketi olarak tanımlanan deprem felaketine maruz kalan iller, ekonomik ve sosyal açıdan büyük 
kayıplara uğramıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Gündüz; konuşmanızı tamamlayın. 
SÜLEYMAN GÜNDÜZ (Devamla) - Hükümetlerin özverili çalışmasına rağmen, travmanın 

büyüklüğü nedeniyle sorunlar gerektiği gibi giderilememiştir. Deprem riski nedeniyle bu illere 
yapılan yatırımlar durma noktasına gelmiş, işsizlik had safhaya ulaşmıştır. 

Sakarya İlimiz de, bu mağduriyeti yaşayan illerin başında gelmektedir. Sakarya İlimiz, sos
yoekonomik yönden gelişme gösteren illerden birisiydi. Deprem, Sakarya sanayii ve ticaretini 
büyük zararlara uğrattı. Ayrıca, yaşanan derin ekonomik krizin piyasalarda neden olduğu daralma, 
üretimin düşmesine sebep olmuştur. Kalkınma ve refah seviyesi son derece düşük ve 50 000'i aşkın 
işsizi olan Sakarya İlimizin içerisinde bulunduğu durumdan kurtulabilmesi için, sosyoekonomik 
açıdan özel bir kalkınma modeli uygulanmasına ivedilikle ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlıkta, eğitim
de ve diğer altyapı sorunlarında ciddî yatırımlar gerekmektedir. 

Serbest bölgelere ilişkin yapılması düşünülen ve ülkemizi, bulunduğumuz coğrafyanın lider ül
kesi yapma iddiasına sahip olan ve en büyük serbest bölgenin de Sakarya İli sınırlan içerisinde ger
çekleştirilmesi planlanan İpek Yolu Vadisi Projesinin hayata geçirilmesi durumunda, ilimiz kalkın
masına ve ulusal ekonomiye büyük katkı sağlanacak ve büyük bir istihdam potansiyeli yaratmış 
olacağız. 

17 Ağustosta, depremin beşinci yılını idrak edeceğiz. 
Bir çalışma dönemini daha geride bırakırken, çalışmalanmızın, ülkemiz ve insanlık için hayır

lara vesile olmasını dilerim. 
Allah, bir daha bu millete felaket yüzü göstermesin. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gündüz. 
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Gündemdışı üçüncü söz, Hacı Bektaş Veli'yi anma törenleriyle ilgili söz isteyen, İstanbul Mil
letvekili Sayın Ali Rıza Gülçiçek'e aittir. 

Buyurun Sayın Gülçiçek. 
3.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Hacı Bektaş Veli'yi anma, kültür ve sanat etkin

liklerine, Hacı Bektaş Dergâhı çevre düzenlemesinin altyapı çalışmalarının tamamlanması için 
alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması 

ALİ RIZA GÜLÇİÇEK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her yıl 16-17-18 Ağus
tos tarihlerinde, Hacıbektaş İlçesinde düzenlenen Hacı Bektaş Veli'yi anma törenleri ve kültür, sanat 
etkinlikleri nedeniyle gündemdışı söz almış bulunmaktayım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 12 nci ve 13 üncü Yüzyılın savaş ve kargaşa ortamında, bansın ve maz
lumun simgesi olan bir güvercin donuyla Horasan Nişabur'dan Anadolu'ya gelen Hacı Bektaş Veli, 
savaş yerine barışı, düşmanlık yerine dostluğu, kin yerine sevgiyi ve hoşgörüyü temel ilke edinen 
bir hümanist ve bu ekole farklı dillerden, farklı kökenlerden ve kültürlerden gelen insanları bir çatı 
altında toplayan, ceylan ile aslanı, zayıf ile güçlüyü dost olarak kucaklayan bir halk önderiydi. 

Büyük bilgin Ahmet Yesevî'nin yetiştirdiği Lokman Perende tarafından eğitilen ve onun 
ekolünden ve öğretisinden esinlenen Hacı Bektaş Veli'nin, 13 üncü Yüzyılda Anadolu'da uyardığı 
bu bilim ışığı, savunduğu düşünceler ve başlattığı yenilikçi hareketler, sadece Avrupa'daki 
hümanizm ve rönesans hareketlerini değil, aynı zamanda, 17 nci ve 18 ini Yüzyılda gelişen sivilleş
me hareketlerini de andırıyordu. 

Değerli arkadaşlarım, Hacı Bektaş Veli, bundan yaklaşık yediyüz yıl önce, Alevîlik-Bektaşîlik 
yaşam görüşü adına, bütün günlerin aydınlığa, bütün canlann ermişliğe kavuşmasını dileyen bir 
yürek vuruşuyla seslendi gönül yoldaşlanna: "Gelin canlar, bir olalım." 

Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyeti kurmadan önce, Kurtuluş Savaşı sürecinde, sosyal 
yaşamın en büyük kültürünün inanç merkezi Hacıbektaş'ı 21 Aralık 1919'da ziyaret etti, Tür
kiye'deki çağdaşlaşma, aydınlanma hareketinde laik ve demokratik hukuk sisteminin yerleşmesin
de ve cumhuriyet temelinin atılmasında, bu öğretinin önemli katkılan vardır. 

"İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır" diyen Hacı Bektaş Veli ile "hayatta en hakiki mür
şit ilimdir" diyen Atatürk arasında düşünce paralelliği vardır. Onun için, Hüdaî Ozanın şu dizeleri 
çok anlamlıdır: 

"Balık susuz olmaz, insan vatansız 
Gönlüm Hacı Bektaş, elim Atatürk 
İlim nihayetsiz, bilim hatasız 
İlim Hacı Bektaş, bilim Atatürk. 
Hünkâr ruhumdaki yeşeren daldır 
Atam o daldaki yetişen güldür 
Tıpkı buna benzer, buna misaldir 
Dalım Hacı Bektaş, gülüm Atatürk." 
Değerli arkadaşlanm, onbin yıllık Anadolu kültürü, Anadolu Alevîliği ve yediyüz yıllık Bek

taşî inancının harman olduğu Anadolu topraklannda, bugün, sevgi, banş ve hoşgörüye daha fazla 
ihtiyaç duymaktayız. İnsanlann birbirleriyle savaştığı, insanlann inancına, rengine, cinsine göre 
sınırlandırıldığı bugünkü dünya düzeninde, yetmişiki ulusa aynı gözle bakan ve "hiçbir ulusu ve in
sanı ayıplamayın" diyen, insanı merkez alıp "okunacak en büyük kitap insan" diyen bir felsefeye 
tüm insanlığın ne kadar ihtiyacı olduğunu bir kez daha düşünmemiz gerekir. Bugün Hacıbektaş İl
çemizde cezaevinin kapalı olması bu öğretinin bir göstergesidir. 
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Değerli arkadaşlarım, Hacı Bektaş Veli, tanrısal gerçeğe ancak sevgi yoluyla varılacağını, 
bütün insanların kardeş olduklarını, kişi ile Tanrının özdeşliği ve bu nedenle, kendisini sevenin Tan
rıyı da sevmiş olacağını, dinî ayrılıkların gereksiz olduğunu savunan ve herkesi kucaklayan bir in
sandı. Hacı Bektaş Veli "Allah'ı özümüzde, özümüzü Allah'tan bildik", "yaratılanı severim Yaradan-
dan ötürü" ve "düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayın" sözleriyle, bunu, en güzel şekliyle 
ifade etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Hacı Bektaş Veli, savaşların, saldırıların yoğun olarak yaşandığı, yok
sulun daha yoksul, azgının daha azgın olduğu bir ortamda Anadolu halkının kolektif belleğinin, top
lu eyleminin, söyleminin bir simgesi olarak bu topraklara ayak bastı. Hacı Bektaş Veli, özlemlerin, 
umutların kucağında beslenerek, önce kendi nesnel yaşamının sınırlarını aşarak, sonra da, doğa, in
san yaşamının sınırlarını aşarak evrenin sonsuzluğuna uzanan bir davranışın taşıyıcısı oldu. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Hacı Bektaş Dergâhı, barışa, sevgiye ve hoşgörüye ışık 
tuttu. Binlerce yıldır, dünyamız, uygarlıklar ve dinlerarası çatışmalara ve amansız savaşlara sahne 
oldu; ancak, Anadolumuzun pirleri, düşünürleri, manevî önderleri, Mevlânâ, Hacı Bektaş, Yunus, 
hep barışı, bağımsızlığı ve bağışlamayı öğrettiler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlar mısınız... 
Buyurun. 
ALİ RIZA GÜLÇİÇEK (Devamla) - Yunus Emre, hoşgörüsünü şöyle ifade ediyor: 
"Evvel benim, ahir benim. 
Canlara can olan benim. 
Bir nazarda dünya düzen, 
Dört kitabı doğru yazan, 
İncil benim, Kur'an benim." 
Değerli arkadaşlarım, Hacı Bektaş Veli, biz takipçilerine "ara, bul" tavsiyesinde bulunurken, 

kendisi bizi aradı buldu ve ışığıyla bizi aydınlattı. Kendisi incinse de insanları incitmedi, düş
manının bile insan olduğunu bize hatırlattı. Hiçbir milleti ve insanı ayıplamadan, ışığın aydınlığına 
çağırdı. Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etmemeyi tavsiye etti. Eline, beline, diline sahip olmanın 
erdemini insanlığa öğretti. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; eğer Hacı Bektaş Veli sevgi ve hoşgörüsü öğretilip insan
larımıza anlatılsaydı, 2 Temmuz 1993'te Sivas'taki vahşeti yaşamazdık. 

Hacı Bektaş Veli'nin yaşadığı topraklar olan ve bugün Nevşehir İli sınırlarında yer alan 
Hacıbektaş İlçemizde, ülkemizin eğitim, bilim ve kültür dünyasına büyük katkılar sağlayacağına 
inandığımız, "Hacı Bektaş Veli" ismiyle üniversite kurulması için vermiş olduğum kanun teklifinin, 
bir an önce, hükümet tarafından, gündeme alınmasını ümit etmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, Hacı Bektaş Dergâhının, Alevî-Bektaşî toplumu inanç merkezi olduğu 
gerçeğini kabul edelim, inançlarının gereğini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımıza gerekli özeni 
gösterelim. İnancının gereğini yerine getirmek için dergâha gelen vatandaşlarımızdan ücret alın
maması gereklidir. Hacı Bektaş Dergâhı, müzeden öte, bir inanç merkezi olarak görülmeli; ziyaret, 
bakım ve onarım, ona göre düzenlenmeli ve bu yetki, Hacıbektaş Belediyesine verilmelidir. Hacıbek
taş İlçemiz sıradan bir ilçe olarak görülmemeli, önemine ilişkin gerekli hassasiyet gösterilmelidir. 

Yüzbinlerin gittiği Hacıbektaş İlçesinde kültürel etkinliklerde öncülük eden Hacıbektaş 
Belediyesine, çevre düzenlemesi ve altyapı için ilgili bakanlıklar tarafından gerekli desteğin veril
mesi bir zorunluluktur, devletin görevleri arasındadır. Özellikle Hacı Bektaş Veli anısına düzen-
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lenen etkinliklerle ilgili çalışmaların yapıldığı şu günlerde, gerekli bakım ve restorasyonların yapıl
ması için ilgili bakanlıktan ayrıldığı söylenen ödeneğin bir an önce gönderilmesi gerekmektedir. 
Sayın Bakanımıza, burada, bunu bir kez daha duyurmak istiyorum. 

Bu duygularla, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gülçiçek. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Sunuşları, Divan Üyemizin oturduğu yerden Genel Kurula arz etmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul ermeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
I.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 milletvekilinin, ülkemizde tarım sektörünün 

yapısal sorunlarının dışticaret açısından araştırılarak, ABD ve AB ülkelerinin uygulamalarına 
koşut tarımsal destekleme politikalarının belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/208) 

12 Temmuz 2004 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye ekonomisi, sanayileşme sürecinin, uygun deyimiyle, yan yolundadır. Bu durum, ül
kenin çoğu kez "tanm ülkesi" sayılmasına neden olmaktadır. İşgücünün yüzde 35 gibi bir 
bölümünün doğrudan geçim kaynağı olan, ulusal üretime yalnızca yüzde 14 dolayında katkı 
yapabilen tanm kesimi, son yıllarda, çok büyük olumsuzluklar, giderek yıkımlar yaşamaktadır. 

Son yıllarda, tanmsal üretim azalmakta, toplumun gıda güvenliği yok olmakta, tanma dayalı 
sanayiin hammaddesi giderek artan oranda dışandan sağlanmakta ve Türkiye "net" tanm ürünleri 
dışalımcısı özelliği kazanmaktadır. 

TBMM'nin bu gelişmeleri yakından araştırması ve gerekli yasal önlemleri alması önemli bir 
toplumsal zorunluluk durumuna gelmektedir. 

Bu bağlamda: 
1. Türkiye'nin son yıllarda tanm ürünlerinde net dışalıma durumuna gelmesinin nedenlerinin 

araştınlması, 
2. Tanm ürünlerinin dışticaret oranlanndaki kötüleşmenin nedenlerinin ortaya konması, 
3. Ülkemizin, buğday, şekerpancan, pamuk ve yağlı tohumlar başta olmak üzere temel tanm 

ürünlerinde görülen üretim düşüşlerinin nedenlerinin saptanması, 
4. Dünya tanm ticaretindeki olası gelişmeler, özellikle de Dünya Ticaret Örgütü görüşmeleri 

çerçevesinde ve Avrupa Birliğine uyum ve üyelik sürecinde tanm sektörünün ne yönde et
kileneceğinin belirlenmesi, 

5. Tarım ürünlerinde uluslararası rekabet gücünün ve ihracatın artınlması için alınacak önlem
lerin belirlenmesi, ABD ve AB ülkelerinin uygulamalanna koşut tanmsal destekleme politikalarının 
belirlenmesi ve yasal düzenlemelerin yapılabilmesi, 

Amacıyla, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca Meclis araş
tırması açılmasını istiyoruz. 

Saygılanmızla. 
1. Yakup Kepenek (Ankara) 
2. Şevket Arz (Trabzon) 
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3. Mehmet Yıldırım (Kastamonu) 
4. Mustafa Erdoğan Yetenç (Manisa) 
5. Necati Uzdil (Osmaniye) 
6. Özlem Çerçioğlu (Aydın) 
7. Tuncay Ercenk (Antalya) 
8. Mevlüt Coşkuner (İsparta) 
9. Osman Coşkunoğlu (Uşak) 
10. Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
11. Nuri Çilingir (Manisa) 
12. Mehmet Mesut Özakcan (Aydın) 
13. Erdal Karademir (İzmir) 
14. Rasim Çakır (Edirne) 
15. Gürol Ergin (Muğla) 
16. Tacidar Seyhan (Adana) 
17. Uğur Aksöz (Adana) 
18. Muhsin Koçyiğit (Diyarbakır) 
19. Mesut Değer (Diyarbakır) 
20. Ali Oksal (Mersin) 
21. Bayram Ali Meral (Ankara) 
22. Şevket Gürsoy (Adıyaman) 
23. Ali Dinçer (Bursa) 
24. Ahmet Küçük (Çanakkale) 
Gerekçe: 
1- Tanm, geçmişte, hemen tüm hükümetlerin özel önem verdikleri bir sektör olma özelliği 

taşıyordu. Ancak, küreselleşme sürecine koşut olarak dünya mal ve hizmet dolaşımının artması, 
tanm sektörünü de olumsuz yönde etkilemektedir. 

2- Ekonomide devletin yerinin daraltılması doğrultusundaki küresel saldınnın en çok yıkıma 
sürüklediği sektörlerin başmdatanm gelmektedir. Bu çerçevede, 1990'lı yıllarda yaşanan ekonomik 
bunalımlann da katkısıyla, tanm sektörü büyük ölçüde gözden çıkanlmış bulunmaktadır. 

3- IMF istikrar programlan, ısrarla, tarımsal desteklemeyi neredeyse yasaklama noktasına 
çekerken, ABD ve AB gibi gelişmiş ülkeler, tanm ürünlerini desteklemeyi sürdürmektedir. O kadar 
ki, en son verilere göre, birim fiyat içinde destek payı, ülkemizde yüzde 15-20 arasında dolaşırken, 
OECD ortalaması olarak yüzde 35 dolayındadır. 

4- ABD ve AB ülkeleri, Türkiye gibi ülkelerin tanmsal gereksinmelerini de, destekledikleri 
için piyasada daha ucuz görünen kendi ürünleriyle karşılanmasını istemektedir. Dünya Ticaret Ör
gütünü bu amaçla kullanma çabalan, bilindiği gibi, geçen yıl yapılan Cancun toplantısında 
başarısızlıkla sonuçlanmış, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için yeni olanaklann doğması tar
tışılır olmuştu. Türkiye, bu süreçten nasıl yararlanacağını saptamalıdır. 

5- Türkiye tarımının net dışalıma duruma gelmesinin önemli bir nedeni de, tanmsal üretimde 
ileri teknolojilerin kullanımında yaşanan yetersizliklerdir. Ek olarak, bölgesel teknolojik gelişmiş
lik farkları da çok ileri boyutlardadır. 
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Ülkemizin tanm mühendislerinin yarıya yakım ya mesleğinin dışında bir işte çalışmaktadır ya 
da işsizdir. Tarımsal işgücü, işgücünün göreli olarak niteliği en alt düzeyde olan bölümüdür. Ayrıca, 
kamunun elinde bulunan ve sayılan 80'in üzerinde olan araştırma enstitüsü ya da birimlerinin etkin 
ve verimli kullanımının ne ölçüde sağlandığı da saptanmalıdır. Hükümetin gerek nitelikli işgücü 
gerek makine donanım ve diğer girdiler bakımından neler yapması gerektiği de üzerinde çalışılması 
gereken önemli bir konudur. 

Kısaca, önergemizin benimsenmesiyle, Türkiye tarımının yapısal sorunlarının dışticaret açısın
dan araştırılması ve gerekli yasal önlemlerin alınmasının temeli oluşturulacaktır. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 
2.- Ankara Milletvekili Yakııp Kepenek ve 25 milletvekilinin, kütüphanelerin durumunun ve ek

sikliklerinin saptanması ve sorunlara çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

12 Temmuz 2004 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Toplumsal gelişmenin en önemli göstergelerinden biri, kültürel gelişme düzeyidir. Okuma alış
kanlığı ve bu bağlamda halkın kütüphanelerden yararlanma derecesi, kültürel gelişmenin temel 
taşıdır. 

Oysa, ülkemizde halkın ortak kullanımında olan kütüphane sayısı çok azdır. Var olan kütüp
haneler de her bakımdan yokluklar içindedir. Halk kütüphanesizdir ve bu durumun, eksiklerin 
giderilmesiyle hızla düzeltilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle ve ekli gerekçelerimizle: 
1.- Kütüphanelerin fiziksel altyapı ve nitelikli insangücü durumlarının saptanması, sorunlara 

çözüm yollarının belirlenmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılabilmesi, 
2.- Kütüphanelerin yaygınlaştırılması, halka tanıtımı ve okuma alışkanlığının özendirilmesi 

için yapılması gerekenlerin belirlenmesi, 
3.- Kütüphanelerimizin koşullarının iyileştirilmesi, çağdaş teknolojinin gerektirdiği şekilde 

düzenlenmesi ve etkinliğinin artırılması için yapılması gerekenlerin saptanması, 
4.- Bireylerin bilgi gereksinimlerine ve aydınlanmalarına yönelik olarak düşünce ve sanat 

ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve güncellenebilmesi, 
Amacıyla, Anayasanın 98 inci ve içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis araş

tırması açılmasını istiyoruz. 
Saygılarımızla. 
1.- Yakup Kepenek (Ankara) 
2.- Mehmet Şerif Ertuğrul (Muş) 
3.- Ahmet Küçük (Çanakkale) 
4.- Şevket Arz (Trabzon) 
5.- Mehmet Yıldırım (Kastamonu) 
6.- Necati Uzdil (Osmaniye) 
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7.- Mustafa Erdoğan Yetenç (Manisa) 
8.- Özlem Çerçioğlu (Aydın) 
9.- Tuncay Ercenk (Antalya) 
10.-Mevlüt Coşkuner (İsparta) 
11.- Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
12.-Mehmet Semerci (Aydın) 
13.-Osman Coşkunoğlu (Uşak) 
14.-Mehmet Mesut Özakcan (Aydın) 
15.- Nuri Çilingir (Manisa) 
16.- Erdal Karademir (İzmir) 
17.- Gürol Ergin (Muğla) 
18.-Rasim Çakır (Edirne) 
19.- Tacidar Seyhan (Adana) 
20.- Mesut Değer (Diyarbakır) 
21.-Ali Oksal (Mersin) 
22.-Uğur Aksöz (Adana) 
23.- Muhsin Koçyiğit (Diyarbakır) 
24.- Bayram Ali Meral (Ankara) 
25. - Şevket Gürsoy (Adıyaman) 
26.- Ali Dinçer (Bursa) 
Gerekçe: 
1.- Ülkemiz, kütüphane sayısı açısından birçok ülkenin gerisindedir. Türkiye'de 50 000 kişiye 

bir halk kütüphanesi düşerken, bu sayı ingiltere'de 4 100, Avusturya'da 2 451, Hollanda'da 1 750'dir. 
1 436 halk kütüphanemizin 150'den fazlası, personel eksiği, binasının olmaması gibi nedenlerden 
dolayı kapalıdır. 

2.- Kütüphanelerimizden yararlanan okuyucu sayısı hızla azalmaktadır. Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğü istatistik bilgilerine göre, 1996 yılında 22 523 449 olan okuyucu sayısı, 2000'de 19 903 
256'ya düşmüştür. Kayıtlı üye sayısı da 1996'da 1 004 681 iken, 2000'de 386 790'dır. Nüfusumuzun 
yalnızca yüzde 1 'i kütüphanelere üyedir. Bu oran İngiltere'de yüzde 57'dir. 

3.- Kütüphanelerimiz kitap sayısı ve çeşidi açısından yetersizdir ve kütüphanelerimizde der
lenen kitap ve süreli yayın, satın alınan kitap ve abone olunan süreli yayın sayısı giderek azalmak
tadır. 70 000 000'a yakın nüfusumuz için kütüphanelerimizde yaklaşık toplam 12 000 000 kitap var
dır. Ülkemizde 6 kişiye bir kitap düşerken (kişi başına 0,16) Bulgaristan'da kişi başına 5, İngil
tere'de 6, İsviçre'de 101 kitap düşmektedir. 

4.- Kütüphanelerimizde hizmet veren personel sayısı yetersizdir. 1996'da 1 260 kütüphanemiz
de 3 285 personel hizmet verirken, 2000 yılında 1 403 kütüphanemizde çalışan personel sayısı 2 
923'e düşmüştür. Kütüphane başına çalışan sayısı dört yılda yüzde 23 azalarak 2,61'den 2,08'e düş
müştür. 

5.- Tüm dünya ülkeleriyle bilgisel, bilimsel ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesi ve bireylerin 
bilgiye ulaşım yollarının kolaylaştırılması, günümüz kütüphanelerinin en önemli gereksinimidir. 
Oysa, 2002'de, 9'u İstanbul'da olmak üzere tamamı Marmara Bölgesinde yalnızca 20 kütüphanenin 
internet bağlantısı vardır. 
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Bu veriler ışığında, ülkemizde halk kütüphanelerinin durumun araştırılması, eksiklerinin sap
tanması ve bu konuda gerekli yasal önlemlerin alınması, Türkiye Büyük Millet Meclisi için kaçınıl
maz bir görev sayılmalıdır. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Üçüncü önergeyi okutuyorum: 
3.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe ve 21 milletvekilinin, Eber Gölünde meydana gelen kir

liliğin ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

12.7.2004 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Afyon İli Bolvadin İlçesinde bulunan Eber Gölünde meydana gelen kirliliğin ve çevresel et
kilerinin araştırılması, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
1. Halil Ünlütepe 
2. Engin Altay 
3. Hasan Ören 
4. Şevket Gürsoy 
5. Mehmet Işık 
6. Hasan Aydın 
7. Mehmet Parlakyiğit 
8. Fikret Ünlü 
9. İnal Batu 
10. Muhsin Koçyiğit 
11. Özlem Çerçioğlu 
12. Mevlüt Coşkuner 

(Afyon) 
(Sinop) 
(Manisa) 
(Adıyaman) 
(Giresun) 
(İstanbul) 
(Kahramanmaraş) 
(Karaman) 
(Hatay) 
(Diyarbakır) 
(Aydın) 
(İsparta) 

13. Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu (Ankara) 
14. Mehmet Vedat Melik (Şanlıurfa) 
15. Turan Tüysüz 
16. İlyas Sezai Önder 
17. Hüseyin Özcan 
18. Harun Akın 
19. Ali Dinçer 
20. Tuncay Ercenk 
21. Uğur Aksöz 
22. Mustafa Sayar 

(Şanlıurfa) 
(Samsun) 
(Mersin) 
(Zonguldak) 
(Bursa) 
(Antalya) 
(Adana) 
(Amasya) 
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Gerekçe : 

20 kilometre çevre uzunluğuna ve yaklaşık 19 500 hektar alana sahip Eber Gölü, büyük bir bölümü 
Afyon'un Bolvadin İlçesi smırlannda yer almakla birlikte, Çay ve Sultandağı İlçelerinin de doğal 
sınınnı oluşturmaktadır. Tektonik bir göl olup, Akarçay ve Sultan Dağlannın kaynak sulanyla beslen
mektedir. Ahır Dağlanndan doğan ve Eber Gölüne dökülen Akarçay, bu gölü besleyen tek akarsudur. 

Kıyılannda 17 yerleşim birimi bulunan Eber Gölü, çevresinde bulunan Bolvadin, Çay ve Sul
tandağı İlçelerinin turizmi ve ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Göl çevresinde yaşayan halkın 
büyük bir bölümü balıkçılık ve göl kamışı yetiştiriciliğiyle geçimini sağlamaktadır. 

Yakın zamana kadar sazlığı, yüzen adacıklan ve balık avcılığıyla ünlü olan bu göl, son zaman
larda ciddî bir şekilde kirlenmiştir. Yirmi yıl öncesine kadar flamingolann geldiği bu gölde, balık 
çeşitliliği ve miktan yok denecek kadar azalmıştır. Özellikle, Akarçay'ın göle döküldüğü noktada 
balık ölümleri yoğun bir şekilde görülmektedir. Son zamanlarda balık ölüleri nedeniyle gölün 
yüzeyi beyaz bir örtüyle kaplanmış durumdadır. Yaşamını bu gölde veya çevresinde sürdüren bazı 
kuş türleriyle diğer canlılar da aynı akıbete uğramaktadır. 

Göl çevresine yerleşmiş 17 yerleşim biriminde yaşayan insanlanmızın büyük bir bölümü, 
geçimini, yine bu göl sayesinde sağlamaktadır. Bir kısmı göl kamışlannı keserek yaşamını sürdür
meye çalışırken, bir kısmı ise balıkçılıkla geçimini sağlamaktadır. Bu bakımdan bölgede yaşayan 
insanlanmız, Eber Gölüne ekonomik olarak bağımlı durumdadırlar. Bu nedenle, gölün aşın bir 
şekilde kirlenmiş olması, yöre halkını doğrudan olumsuz etkilemektedir. 

Zengin yeraltı su kaynaklanna sahip bulunan Bolvadin İlçemiz, termal turizm açısından 
gelecek vaat etmektedir. Bu nedenle, bu ilçemizin çevresiyle, doğasıyla, kültürel ve turistik varlık-
lanyla sağlıklı bir bütün oluşturması gerekmektedir. Ancak, gölün son durumu, bu sağlıklı yapıyı 
sağlayacak yerel yönetim örgütlerinin olanaklannı aşmaktadır. 

Ekolojik yaşamın neredeyse bitmek üzere olduğu gölde, yaz aylannda su kaybı meydana gel
mekte ve çevreye pis kokular yayılmaktadır. Aşın kirlenme bu bölgedeki doğal yaşamı, insan ve 
çevre sağlığını ciddî şekilde tehdit eder duruma gelmiştir. Bu nedenle, gerek insan sağlığına olan 
olumsuz etkisi gerekse doğal yaşamın yok olmasının önlenmesi bakımından acil bir durum mey
dana gelmektedir. Eber Gölünün temizlenmesi konusunda, başta gölün bugünkü duruma gelmesin
de payı olanlar olmak üzere, bu göl çevresinde yaşayan herkes elinden geleni yapacaktır; çünkü, ar
tık, bu gölün yaşatılmasının kendi yaşamlanyla doğrudan ilişkili olduğunun farkına varmışlardır. 

Akılcı ve gerçekçi bir yaklaşımla kirliliğin sebeplerinin araştınlarak gerekli önlemlerin alın
ması, Eber Golüyle iç içe yaşayan insanlanmızın sağlığının ve doğal hayatın korunması bakımın
dan çok önemlidir. Eber Gölünün kurtanlması, sadece bugün için değil, gelecek kuşaklar için de 
büyük bir hizmet olacaktır. Aynca, küreselleşen dünyada, ekonomik kalkınmanın bölgesel kalkın
madan geçtiği ve Eber Gölünün de bölge ekonomisi için taşıdığı önem düşünüldüğünde, kirliliğin 
önlenmesi kaçınılmaz bir gereklilik halini almaktadır. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylannıza sunacağım. 
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V. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
/.- Gündemdeki sıralama, çalışma gün ve saatleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile 

girmesine ilişkin Danışma Kumlu önerisi 
Danışma Kurulu Önerisi 

No: 92 15.7.2004 
Daha önce gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve dağıtılmış bulunan, 651, 652 ve 650 sıra 

sayılı kanun tasarılarının, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyon
lardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan 646 sıra sayılı kanun tasarısından sonra gelmek üzere 
gündeme alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesinin, 

15.7.2004 Perşembe günkü (bugün) birleşimde, çalışma süresinin, 650 sıra sayılı kanun tasarısının 
görüşmelerinin bitimine kadar uzatılması, bu işin bu birleşimde bitirilememesi halinde, 16.7.2004 
Cuma günü saat 14.00'te toplanılması ve bu işin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasının, 

Bu işin görüşmelerinin bitiminden sonra, Anayasanın 93 ve İçtüzüğün 5 inci maddelerine göre, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmesinin, 

Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
Bülent Annç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Salih Kapusuz Ali Topuz 
AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" kısmına geçiyoruz. 
Önce, yarım kalan işlerden başlayacağız. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

I.- Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yet
kileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı : 146) 

2.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 152) 

3.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale 
Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 305) 

BAŞKAN - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansının ve Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim 
Köşdere'nin, Gelibolu Yanmadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporlan henüz gelmediğinden, 
tasarılann ve teklifin müzakerelerini erteliyoruz. 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansının müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
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4.- Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/73i) (S. Sayısı: 349) (X) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Geçici ve Son Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; 
a) Sağlık Bakanlığı taşra teşkilâtının görev ve yetkileri, eğitim hastaneleri hariç, sağlık evi, sağ

lık ocağı, sağlık merkezi, dispanser ile hastaneler ve donatım müdürlükleri araç, gereç, taşınır ve 
taşınmaz mallan, alacak ve borçlan, bütçe ödenekleri ve kadrolan ile birlikte olmak üzere personeli 
il özel idarelerine, 

b) Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ve ulusal nitelik taşımayan kütüphane, Devlet güzel 
sanatlar galerisi ve müzeler ile halk kütüphaneleri ve kültür merkezleri bina, araç, gereç, taşınır ve 
taşınmaz mallan, alacak ve borçlan, bütçe ödenekleri ve kadrolan ile birlikte olmak üzere personeli 
belediye sınırlan içinde belediyelere, belediye sınırlan dışında il özel idarelerine, ören yerleri ile 
taşra teşkilâtının görev ve yetkileri ile bina, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz mallan, alacak ve borç
lan, bütçe ödenekleri ve kadrolan ile birlikte olmak üzere personeli il özel idarelerine, 

c) Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı 6831 sayılı Orman Kanunu gereği orman sayılan yerler 
dışındaki fidanlıklar, piknik yerleri, dinlenme ve benzeri tesisler, bina, araç, gereç, taşınır ve taşın
maz mallan, alacak ve borçlan, bütçe ödenekleri ve kadrolan ile birlikte olmak üzere personeli 
belediye sınırlan içinde belediyelere, belediye sınırlan dışında il özel idarelerine; taşra teşkilâtının 
görev ve yetkileri ile bina, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz mallan, alacak ve borçlan, bütçe ödenek
leri ve kadrolan ile birlikte olmak üzere personeli il özel idarelerine, 

d) Tanm ve Köyişleri Bakanlığı taşra teşkilâtının görev ve yetkileri, ulusal veya bölgesel 
düzeyde faaliyet gösteren araştırma enstitüleri ve laboratuvarlar hariç enstitü ve laboratuvarlan ile 
üretme istasyonlan bina, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz mallan, alacak ve borçlan, bütçe ödenek
leri ve kadrolan ile birlikte olmak üzere personeli il özel idarelerine, 

e) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtının görev ve 
yetkileri ile huzurevi, çocuk yuvası, kreş gibi tesisler, bina, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz mallan, 
alacak ve boçlan, bütçe ödenekleri ve kadrolan ile birlikte olmak üzere personeli belediye sınırlan 
içinde belediyelere, belediye sınırlan dışında il özel idarelerine, 

f) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtının görev ve yetkileri ile spor sahalan, spor 
salonlan, stadyumlar ve diğer spor tesisleri bina, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz mallan, alacak ve 
borçlan, bütçe ödenekleri ve kadrolan ile birlikte olmak üzere personeli belediye sınırlan içinde 
belediyelere, belediye sınırlan dışında il özel idarelerine, 

g) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı taşra teşkilâtının görev ve 
yetkileri ile bina, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz mallan, alacak ve borçlan, bütçe ödenekleri ve 
kadrolan ile birlikte olmak üzere personeli il özel idarelerine, 

Devredilmiştir. 
Birinci fıkranın (b), (c), (d) ve (f) bentlerinde belediyelere devredilen bina, araç, gereç, per

sonel, taşınır ve taşınmaz mallar ile alacak ve borçlann, büyük şehir belediyesi bulunan yerlerde 
paylaşımı özel kanununda belirtilen hükümlere tabidir. 

Birinci fıkranın (a) bendinde il özel idarelerine devredilen sağlık evi, sağlık ocağı, sağlık mer
kezi ve dispanser gibi koruyucu sağlık hizmeti veren tesisler; il özel idarelerince Sağlık Bakanlığı 
tarafından belirlenen esas ve usullere göre bina, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz mallan, alacak ve 
borçlan, bütçe ödenekleri ve kadrolan ile birlikte olmak üzere personeli belediyelere devredilebilir. 

(X) 349 S. Sayılı Basmayazı 18.2.2004 tarihli 54 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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Birinci fıkranın (d) bendinde il özel idarelerine devri öngörülen enstitü ve laboratuvarlar Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenen esas ve usullere göre bina, araç, gereç, taşınır ve taşın
maz mallan, alacak ve borçlan, bütçe ödenekleri ve kadrolan ile birlikte olmak üzere personeli; 
görev alanına göre üniversitelere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına veya 
belediyelere devredilebilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlanna devir halinde per
sonelin devri isteklerine bağlıdır. 

Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlanna bağlı sağlık, 
tanm, adalet, tapu kadastro ve Anadolu meteoroloji meslek liseleri bina, araç, gereç, taşınır ve taşın
maz mallan ile bunlara ait bütçe ödenekleri Millî Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. Bu fıkrada ön
görülen devir işlemleri ile bu okullann personelinden devredilecek olanlara ait işlemler, Millî 
Eğitim Bakanlığı ile ilgili bakanlık veya kuruluşlar arasında yapılacak protokollere göre 2003-2004 
öğretim yılı sonunda tamamlanır. 

Devir ve tasfiye, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile ilgisine göre bu maddede 
belirtilen bakanlıklar tarafından birlikte hazırlanarak Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe 
konulacak esas ve usullere göre birinci fıkranın (a) bendi dışında en geç bir yıl içinde gerçekleş
tirilir. Ancak, atanacak personel ile devredilecek taşınır ve taşınmaz mallar, ilgili mahallî idarelerin 
ihtiyacı dikkate alınarak belirlenir. Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen kadrolann dışındaki un-
surlann devri bir yıl içinde, kadrolann ve taşra teşkilatının bunlara ilişkin görev ve yetkilerinin dev
ri ise Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından birlikte hazır
lanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak esaslara göre kademeli olarak beş yıl içinde 
yapılır. Bu süre içerisinde devredilmeyen kadrolara ait atamalar Sağlık Bakanlığı tarafından yapıl
maya devam edilir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
/.- Genel Kurulu ziyaret eden Yakutistan Tarım Bakanı Aial Stepanov ve beraberindeki heyete 

Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denilmesi 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, şu anda, Yakutistan Tarım Bakanı Sayın Aial Stepanov, 

beraberinde bir heyetle Türkiye Büyük Millet Meclisini teşrif etmişlerdir; kendilerine "hoşgeldiniz" 
diyorum. (Alkışlar) 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4.- Kamu Yönetiminin Temel ilkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
içişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı: 349) (Devam) 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın 
Oğuz Oyan; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA OĞUZ OYAN (İzmir) -Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Nisan 
ayında yarım kalmış bir tasanyı görüşmeye devam ediyoruz ve ilginç bir şekilde, bu tasannın şu an 
burada bulunması gerekirdi; milletvekilleri olarak talep ediyoruz; bu tasanyı, birkaç ay önce görüş
tüğümüz, yanm bıraktığımız tasanyı edinemiyoruz. Bir kere böyle bir eksikliği önce belirteyim. 

Değerli arkadaşlanm, bu geçici 1 inci madde, Kamu Yönetimi Temel Kanununun çok önemli 
bir uygulamasını gündeme getiriyor. Merkezî idarenin -bunlann arasında çok sayıda bakanlık var-
birçok teşkilatı lağvedilerek, ortadan kaldmlarak, taşra teşkilatı özellikle ortadan kaldınlarak, yerel 
il özel idaresine devrediliyor. 
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Şimdi, bu il özel idaresine devirler de, bir süre sonra işte orada -izleyen paragraflara da bak
tığımızda- birtakım kamusal nitelikli kuruluşlara, bu arada belediyelere vesaireye devredilebilir 
deniliyor. Yani, il özel idarelerinde de tümü kalmayabilir; ama, önce bir il özel idareleri... 

Bakınız, il özel idareleriyle ilgili burada yapılmış bir yasayı, Cumhurbaşkanı bize geri yolladı. 
Bu geri yollamanın gerekçesinde yer alan ifadeleri eğer değerlendirebilseydi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve iktidar kanadı, o zaman bu geçici maddeleri de önce komisyona çekelim bir daha 
düşünelim, ondan sonra tekrar getirelim derdi; ama, ne yazık ki, bu konudaki uyanların hiçbir şekil
de işe yaramadığı gözüküyor, bunlardan ders alınmadığı gözüküyor. 

Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylüyor ve çok haklı olarak söylüyor: "İl özel yönetimi 
tanımlanırken, il halkı yanında, ilin yerel ortak gereksinmelerinin de bu yönetimlerce karşılanacağı 
belirtilerek, il özel yönetimleri farklı boyuta taşınmaktadır." Evet, çok haklı olarak bunu söylüyor; 
çünkü, böylece, il özel idareleri artık, merkezin yetkilerini bir yetki genişliği çerçevesinde -anayasal 
tanımına göre- kullanan organlar olmaktan çıkıyorlar; bunlar, yasak koymak, uygulamak, gerçek 
ve tüzelkişilere izin, ruhsat vermek, taşınır taşınmaz mallan almak, satmak, kiralamak vesaire, özel
leştirme yapmak, iç ve dışborç almak; yurtiçi ve dışındaki yerel yönetimlerle işbirliği yapmak, ser
maye şirketleri kurmak gibi görev ve yetkilerle donatılıyorlar ve biz, bu idarelere merkezî idarenin 
taşra teşkilatını tümüyle devrediyoruz. 

Daha önce hep söyledik, tekrar edeyim; eğer, orada, il özel yönetimlerinin görevlerini tek tek 
saymak yerine hizmet alanlannı belirtip, arkasından da "yasalarda açıkça başka kurum ve kuruluş
lara verilmeyen yerel nitelikteki her türlü görev ve hizmet il özel yönetimlerince yerine getirilecek" 
derseniz, bu, bu idarelerin genel yetkili idare haline getirilmesi demektir. Tabiî, bunun mefhumu 
muhalifi, merkezî idarenin de görevleri sayılarak özel yetkili idare haline getirilmesidir. Bu, 
Anayasanın 123, 126, 127 nci maddelerine aykın bir düzenlemedir. 

Burada çok ilgi çekici bir başka şey daha var. Bakınız, İl Özel İdareleri Kanununu Cumhurbaş
kanı iade ederken şunu da özellikle belirtti: "Eğitim görevi de il özel idarelerine aktanlmış oluyor." 

Konuyu yanm yamalak izleyen köşeyazarlan bazı şeylerin farkına varmadılar, dediler ki: 
"Canım yani ne olacak, bu yasalarla, eğitim açısından belediyelere sadece onanm, tamir görevleri 
veriliyor." 

Belediyeler açısından böyle de, il özel idareleri açısından böyle değil. 6 ncı maddede il özel 
idarelerinin görevleri sayılırken "eğitim, sağlık, tanm, sanayi, ticaret" diye, eğitim, tam olarak; yani, 
bina, altyapı vesaire olarak değil, eğitimin kendisi il özel idarelerine verilmiştir. 

Oysa, bilindiği gibi, bu, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansının ilk taslağında da vardı, 
buna karşı çıkışlann artması nedeniyle eğitim oradan çıkanlmıştı; fakat, yine, bir kamuoyunu aldat
ma manevrasıyla, bu, il özel idarelerine eğitim olarak konuluverdi, daha sonraki aşamalarda tamam
larız, eğitimi de oraya aktannz mantığıyla. Bu, şimdi geri döndü. 

Değerli arkadaşlanm, bunu, kuşkusuz tekrar inceleyeceğiz; ama, şimdi, burada, bu geçici mad
dede Millî Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatının il özel idarelerine devredilmiyor olmasını bir 
olumluluk olarak göremiyoruz; çünkü, İl Özel İdaresi Kanununda bu dere edilmiştir. 

Bakınız, il özel idarelerine eğitime ilişkin hizmetleri il sınırlan içinde vermekle, ilköğretim ya 
da ortaöğretim ayınmı yapmadan, yapım ve yönetim sınırlaması getirilmeden eğitime ilişkin tüm 
hizmetlerin il özel yönetimi görevi içine alındığı görülmektedir. Cumhurbaşkanının ifadesini 
okuyorum: "Yürürlükteki İl Özel İdaresi Yasasının 78 inci maddesinin 9 uncu bendinde ilkokullann 
tesisi ve yapımı ile bunlann yönetim ve gözetim görevi il özel yönetimine verilmişken, incelenen 
yasada eğitime ilişkin hizmetler düzenlemesinin getirilmesi yukandaki anlayışı geçerli kılmaktadır." 

Değerli arkadaşlanm, gene Cumhurbaşkanının ifadesinden okuyorum: "Türkiye'de eğitimde 
laik düzene geçiş, Anayasanın 174 üncü maddesiyle korumaya alınan 3 Mart 1924 günlü, 430 sayılı 
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Öğretim Birliği Yasasıyla (Tevhidi Tedrisat Yasası) gerçekleşmiştir. Bu yasayla Seriye ve Evkaf 
Bakanlığı ile vakıflarca yönetilen medreseler ve dinî eğitim veren okullar kapatılmış, Türkiye'deki 
tüm okullar Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır." 

Şimdi il özel idaresine eğitim görevini vermekle, bir kere, eğitim birliği delinmektedir. 
"Öğretim birliği ilkesinin amacı, eğitimi tek elden uygulanan bir devlet politikası durumuna 

getirerek, akla ve bilime dayalı programlarla çağdaş uygarlık hedefine yönelmiş yurttaşlar yarat
maktır. Başka bir anlatımla, Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk Ulusunun tüm bireylerini 
Atatürk ilke ve devrimlerine ve Anayasada anlatımını bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, 
Anayasanın Başlangıçta belirtilen temel ilkelerine dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları yaşamında uy
gulayan yurttaşlar olarak yetiştirmektir." 

Değerli arkadaşlarım, şimdi burada incelenen bu yasa tasarısında, geçici maddede eğitimle il
gili bir düzenleme yok gözüküyor; ama, il özel idaresiyle ilgili yasada eğitimle ilgili tüm hizmet
lerin il özel yönetimine bırakılması önemli bir uyumsuzluk, çelişki yaratmaktadır. Bir kere, önce 
burada Yasama Organı olarak biz, tutarlı, çelişki içinde çelişki barındırmayan yasalar yapmak 
zorundayız. Eğer bunu yapamıyorsak ya da burada bu tür çelişkileri bilinçli olarak bırakıyorsak, biz 
önce Türkiye Büyük Millet Meclisini aldatıyoruz, kamuoyunu aldatıyoruz ve bütün buna bağlı diğer 
kurumlan da aldatmaya yöneliyoruz demektir. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka meseleye de değineyim; geçen görüşmelerde de değinmiştim. 
Bütün bu bakanlıkların teşkilatlarının kaldırılması, acaba, nasıl, Türkiye'de kamu hizmetinin yapıl
masına, bir kaotik yapıya, bir kargaşaya düşmeden izin verecektir, imkân verecektir?! 

Bakınız, bir örnek vermiştim. Tarım Bakanlığına ilişkin bir hizmet alanı var. 2 Mayıs 2004 
tarihinde, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanunu çıkardık buradan. Bu 
kanun, kontrol ve denetim yetkisi veriyor Bakanlığa; fakat, işin tuhafı, Tarım ve Köyişleri Bakan
lığının denetim ve rehberlik birimi oluşturulmamış durumda. Diğer bazı bakanlıklarda, böyle bir 
rehberlik ve denetim birimi oluşturuldu; ama, o zaman şunu sormak lazım: Taşra teşkilatı da kalkan 
bir Tarım Bakanlığı, acaba, bu denetim görevlerini -gıda denetimi dahil- nasıl yapabilecek?! Ayrıca, 
bu görev de il özel idarelerine aktarılmıyor; bunun da altını çizeyim. 

Yani, burada, kendi iç tutarlılığı olmayan, iyi düşünülmemiş, iyi çalışılmamış ve iyi niyeti de 
eksik olan yasa taşanlarını tartışıyoruz. Dolayısıyla, bu geçici l'de düzenlenen ve geçici 2'de de 
devam eden -geçici 2'de de, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün lağvedilmesi söz konusu; geçici 
1 ile geçici 2'yi bir arada düşünmek lazım- bu düzenlemelerle, merkezî yönetimin çok sayıda görev 
alanı tasfiye edilmektedir; ama, bunlann nasıl yapılacağı, hangi il özel idaresi teşkilatı çerçevesin
de bunlann olgun bir şekilde yerine getirilebileceği büyük bir boşluk olarak durmaktadır. 

Türkiye'deki yönetimi değiştirirken, yönetim sistemini değiştirirken, il özel idarelerinin 
anayasal tanımını orada bırakıp, il özel idarelerine merkezî idarenin yapmadığı her işi yapar 
biçiminde bir görev tevdi etmek, aslında, çok önemli bir kargaşa yaratmak anlamına gelmektedir. 

Ben, sizi, bir kez daha, başından itibaren karşı çıktığımız bu Kamu Yönetimi Temel Kanunu 
Tasansını düşünmeye, bu geçici maddelerin tartışılmasını ertelemeye, bunlan geri çekmeye davet 
ediyorum; aklın yolu budur. Hepinizi aklın yoluna uymaya davet ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oyan. 
Sayın milletvekilleri, şahsı adına, Gümüşhane Milletvekili Sayın Sabri Varan?.. Yok. 
Denizli Milletvekili Sayın Mustafa Gazalcı; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlanm; görüşül

mekte olan Kamu Yönetimi Temel Yasası Tasansı üzerinde kişisel söz aldım; tümünüzü saygıyla 
selamlarım. 
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49 maddesini daha önce görüşüp, askıya aldığımız kamu yönetimini ve kamu hizmeti an
layışını temelden değiştiren bir önemli tasarıyı görüşüyoruz. Aradan bunca zaman geçtikten sonra, 
aylar önce, kamuoyunda ve burada yapılan tartışmalar sonucunda, bu tasan, belki yine bir oldubit
tiyle sayısal güce dayanılarak geçiştirilecek. Kamu yönetimi, kamu hizmeti, adı üstünde, tüm 
kamuyu, halkı ilgilendiren, etkileyen bir yasadır ve hizmettir. 

Değerli arkadaşlar, getirilen bu düzenlemeyle, aralarında Sağlık, Kültür, Orman ve Sanayi 
Bakanlıkları gibi çok önemli bakanlıkların olduğu 9 bakanlığın taşrayla bağı kesiliyor. Yani, bir kez 
daha söylemiştim, baş gövdeden koparılıyor. Biz, niçin bu tasarıya Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
direnerek karşı çıkıyoruz; bir, kamu yönetiminin bütünlüğü; iki, kamu hizmetinin yoksul-varsıl her
kese sunulması açısından. Başı gövdeden koparılan 9 bakanlık, kendi alanlannda istese de hizmet 
yapamıyor. Değerli AKP'li arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı alt birimleri hizmet görüyor diye -bir 
konuda yer yerinden oynasa, yerel yönetimler bu hizmeti yapıyor diye- kendisine yasaklıyor. Bil
miyorum, dünyanın herhangi yerinde, böyle, "yenileşme" adıyla "reform" adıyla bakanlık örgütü 
kendi kendisinin elini kolunu bağlar mı, yasaklar mı?! Bu tasan yasalaşırsa böyle bir garip durum
la karşılaşacağız; yani, taşra örgütü sen ne yaparsan yap bu konuda ben bir şey yapamıyorum eş
güdümün dışında diyecek. Kamu hizmeti kamu tarafından verilmeyecek bu tasan yasalaşırsa, ihale 
edilecek, devredilecek. Kime?.. Ucu belirsiz sivil kuruluşlara, şerketlere. Yani, yurttaş artık bundan 
sonra temel kamu hizmetlerinden yararlanırken, dur, yasak, buradan sen parayla yararlanabilirsin 
denilecek; yani, kamu hizmeti satılacak, ihale edilecek; yerelleştirilecek değil, özelleştirilecek, açık
lık kazanmayacak, satılan bir hizmet haline gelecek. Karşı çıkış nedenlerimizden birisi de budur. 

Bu 9 bakanlığın dışında Millî Eğitim Bakanlığı gibi çok önemli bir bakanlık da sayılmıştı. 
Kamuoyunda oluşan tepkiler ve Cumhurbaşkanının da devreye girmesi sonucunda, bu bakanlık, 
şimdi görüşmekte olduğumuz Kamu Yönetimi Temel Yasasından çıkanldı ve 7 nci maddede eğitim 
hizmetlerinin merkezî yönetim tarafından görülmesi öngörüldü, öyle sayıldı; ancak, biz yasalar 
arasında uyum da sağlayamıyoruz acelemizden. Çok yasa geçirdik diye övünüyoruz da, aslında çok 
yasa geçirmek önemli değildir, az yasa, kalıcı, halkın sorunlannı, dertlerini çözen yasa önemlidir. 
Gece gündüz çalışıyoruz, çalıştınyorsunuz; ama, onun nimetinden kim yararlanıyor; yoksul halkın 
haklan mı budanıyor, kazanılmış haklar mı gidiyor o belli değil. Siz, burada oluşan tepkiler üzerine, 
yine, merkezî yönetime verdiğiniz bir hizmeti, bunun alt yasası kabul ettiğiniz İl Özel idaresi 
Yasasında el çabukluğu yapıp, oraya sokuyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Bir saniye Sayın Gazalcı... 
Lütfen, sözlerinizi tamamlar mısınız... 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla)- Tabiî, Sayın Başkanım. 
Bakın, ben burada, İl Özel İdaresi Yasası görüşülürken, 23 Haziran 2004'te -hükümet adına, 

sanıyorum Sayın Güldal Akşit oturuyordu- sordum, eğitim hizmetleri ne olacak? Yani, İl Özel 
İdaresi Yasasındaki gibi, onarım, yapım, ilköğretimle ilgili kısım mı, yoksa bütününü mü sokuyor
sunuz? Duvar, ses çıkmadı iktidardan. 

Şimdi, Cumhurbaşkanının geri gönderme yazısı var; -siz de mutlaka okumuşsunuzdur- burada diyor 
ki: "Eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ayınmı yapılmadan özel idareye, özel yönetime bırakılmıştır." 

Şimdi, değerli arkadaşlar, siz bize diyorsunuz ki, bu yasanın 7 nci maddesinde, eğitim hizmet
lerini merkezî yönetim yapacaktır. Sonra, bunun alt yasası kabul ettiğiniz yasada da eğitim hizmet
leri il özel idaresi tarafından gerçekleştirilir diyorsunuz. Ben milletvekili olarak soruyorum, hangisi 
doğru: yani, eğitim hizmetlerini kim yapar? Cumhurbaşkanının geri gönderme yazısında, eğitim 
hizmetlerinin il özel yönetimlerine bırakılmasının sakıncalan bir bir, çok açık biçimde sayılmış hat
ta denilmiş ki, eğitimde asıl olan uygulamadır, çağdaş uygarlığa yetişmenin yolu eğitimdir. Biz, 
laik, demokratik, bilimsel eğitimin bozulacağına ilişkin kaygılar taşıyoruz. Yani, yerel yönetimlere 
bırakıldığı zaman, orada, bütünüyle bir ulusal eğitimden, demokratik, laik eğitimden, bilimsel 
eğitimden söz edilemez. Aynca. Anayasanın 174 üncü maddesine gönderme yaparak, öğretim bir
liğinin de zedeleneceğini, çok açık biçimde Cumhurbaşkanımız söylüyor. 
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Değerli arkadaşlar, içten olmalıyız, içten... Açıkça, buraya çıkıp, diyeceksiniz ki, arkadaşlar, 
biz artık, üst yönetimin de, yerel yönetimlerin de kamu hizmeti görmesini istemiyoruz; bunu şirket
ler görsün... 

BAŞKAN - Sayın Gazalcı, rica edeyim; son cümlenizi... 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
Ama, bu, 5 dakikalarla geçiştirilecek bir durum değil. Akşam, Kültür ve Turizm Bakanlığına 

ilişkin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasını çıkardık. Şimdi, bugün görüştüğümüz şu 
maddede, kültür varlıklarımızı, SİT alanlarımızı bütünüyle devrediyoruz. Akşam başka şey yaptık, 
bu sabah başka yapıyoruz. Bu kadar büyük çelişki olmaz! Bakın, dün kabul ettiğimiz Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda, merkezî yönetim de dahil, Kültür ve Turizm Bakanlığının 
etkisi... Hatta, koruma bölge kurulları kuruyoruz; ama, burada, bakın, zamanımız varsa, isterseniz 
okuyayım. 

BAŞKAN - Sayın Gazalcı, rica ediyorum... 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Peki, bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Burada ise, bırakıyoruz belediyelere ve özel idarelere. Bu bir çelişkidir; bu, yarın döneceği bel

li olan, hukuk duvarına çarparak döneceği belli olan bir çelişkidir. O yüzden, önergemizin kabul 
edilmesini, bunu düşünmenizi diliyoruz. Yani, bu geçici maddeleri geri çekin, son gün aceleye getir
meyin, oldubittiye getirmeyin. Bu Meclisin mesaisini, bir daha, bir daha deyip, harcatmayın ve bu 
çelişkileri giderin. 

Tümünüze saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gazalcı. 
Şahsı adına, Sayın Orhan Yıldız?.. Yok. 
Sayın Haluk Koç; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Yoğun bir dönemin yoğun bir çalışma temposu içerisinde tamamlanmasına az bir zaman kaldı. 

Ben, üzülerek, bazı tespitler yapmak ve bunu da, sizlerin samimî düşünceleriyle paylaşmak is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir defa, hiçbirimiz, çalışma temposunun yoğunluğundan şikâyet 
edemeyiz, buna hakkımız yok; çünkü, birikmiş konular, ülkeyi ve toplumu saran sorunlar burada 
çözüm bekliyor ve bu çözümü sağlamak için, millet iradesiyle buraya gönderilmiş kişileriz, aslî 
görevimiz bu. Bunu yaparken, iktidar ve muhalefet olarak bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. 
Muhalefet olarak, tabiî ki, sizin gibi düşünmediğimiz birçok nokta var; bu çok doğaldır. Bizim, bu 
düşüncelerimizi dile getirmemiz, zaman zaman İçtüzükten gelen engelleme haklarımızı kullan
mamız ve bunları kamuoyuyla paylaşma noktasında siyaset boyutuyla her türlü imkânı kullan
mamız doğaldır. Siz de, iktidarsınız; verdiğiniz sözlerin yaşama geçmesi için, elinize belki bir daha 
geçmeyecek olan bir çoğunluğu en iyi şekilde zaman içerisinde de tasarrufla orantılı olarak kullan
mak durumundasınız; bu da çok doğal, bu da çok tabiî, çok gerekli bir olay. 

Değerli arkadaşlarım, lütfen, bir bakın, kendinize bir bakın, aynaya bir bakın. Biz bu son haf
tada ne yapıyoruz? Dün gece ne yaptık biz? Bir vergi yasa tasarısı görüşüyoruz, Adalet ve Kalkın
ma Partisi Grubu iç içe geçmiş, oranlar üzerinde tartışılıyor, milletvekili arkadaşlarımız bir kaos 
içerisinde ve Başkan, tasarının bir maddesinde tam iki defa ara veriyor, bir uzlaşma sağlanamıyor; 
bir önerge yağmuru altında yasa geçirmeye çalışıyoruz; saat 02.30... Ondan önce, Belediyeler ve 
Büyükşehir Belediyesi Yasa Tasarıları görüşülürken, anımsayacaksınız, tam 36 önergeyle değişik
lik yaptınız. 
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AHMET RIZA ACAR (Aydın) - Üstat, demokrasi! 
HALUK KOÇ (Devamla) - Evet, demokrasi iyi kullanıldığı zaman demokrasi olur. Demok

rasiyi, sizin gibi, bu amaçlarla, bu mantıkla başka birisi kullandığı zaman sizin gözünüzde nasıl 
gözükür acaba Sayın Vekilim?! 

Şimdi, lütfen bir bakın kendinize... İyi yapmıyorsunuz. Sağlıklı çalışmıyorsunuz. Bakın, iki 
yıla yakındır iktidarsınız, dün, Sağlık Bakanlığı, hükümetinizin programında olan, acil eylem 
planında olan aile hekimliğinin pilot uygulamasıyla ilgili bir öneri getiriyor. Bu sağlık politikasının 
felsefesini içeren, yani, iki dünya görüşü, sağlığın devlet üzerinde yük olduğu ve bunun bir an ön
ce, bu küreselleşme rüzgârlan altında, vatandaşın, bir şekilde, katkı yaparak almaya çalışacağı bir 
hak olarak gören bir sistem, aile hekimliği sistemi ve bunun finansman modeli de, kulağa çok hoş 
gelen genel sağlık sigortası; ama, Türkiye gibi, çok çarpık gelir dağılımı olan, ülke genelinde çok 
çarpık hizmet dağılım dengesi bulunan bir ülkede gerçekleştirilmesi gerçekten çok zor olan bir 
mantık. Bir tarafta da, sosyal devletin, sağlık alanında, bizim gibi, demin tarif ettiğim ölçütteki bir 
Türkiye'de daha hâlâ gerekli olduğu görüşü. Şimdi, çok temel bir konuyu, bir başka konuyla ilgili 
tek maddelik bir yasaya, dört sayfalık bir önergeyle, ek madde olarak sokmaya çalışıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, lütfen sorgulayın; bu Sağlık Bakanı sizin, hiç değişmedi; bu Sağlık 
Bakanının bürokratları hiç değişmedi; bu konu, hükümet programınızda var, acil eylem planınızda 
var; Meclisin İkinci Yasama Yılının son gününde, bir önergeyle, temel iddianızı, kanun olarak bu 
Meclise getirmek kadar bir basiretsizlik sergilemek yanlış olur. Özür dileyerek söylüyorum... Özür 
dileyerek söylüyorum... Siyasette erdemin bir bölümü de özeleştiridir. Lütfen, özeleştiri yapın... 
Lütfen, özeleştiri yapın... Yani, bir şeyler iyi gitmiyor, bir eşgüdümünüz yok. Bakın, dün gece saat 
3'e yakın, vergi paketindeki -içinizdeki anlaşmazlıklar dolayısıyla- görüşmeler bırakıldı; bugün, 
kamu yönetimine başladık... 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Hayır... Bundan dolayı mı bırakıldı?! 
HALUK KOÇ (Devamla) - Kalkar konuşursun Sayın Kapusuz, kalkar savunursun, bu çeliş

kileri kalkar savunursun. 
Bugün, başından itibaren söylediğimiz, ikibuçuk üç ay önce, temel aykırılıkları olan, Anayasa 

bu şekliyle durdukça bunun yasalaşmasının imkânsız olduğunu vurguladığımız, belki Sayın 
Kuzu'yu da haksız yere hırpaladığımız... Sayın Kuzu da, size sözünü dinletemiyor, ben öyle his
sediyorum. O hukukçu kimliğiyle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - İşine bak. 
BAŞKAN - Sayın Koç, lütfen, sözlerinizi toparlar mısınız. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. Üzülmeyiniz, tamamlıyorum. 
Yani Sayın Kuzu'yu da hırpalıyorsunuz. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Koçun yanında kuzunun hükmü olmaz!.. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Yapmayın! Değerli arkadaşlarım, biraz sağlıklı bir çalışma düzeni 

getirelim. Bakın, bu pazar günü düğün falan da yok, hep beraber çalışalım; ama sağlıklı çalışalım. 
Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koç. 
Sayın milletvekilleri, şimdi soru-cevap işlemine geçiyoruz. 
Sayın Koç, buyurun. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
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Sayın Bakanımız orada, bu konuda oldukça teşriki mesaimiz oldu yasanın geçici maddelerine 
gelene kadarki görüşmeleri sürecinde, Sayın Bakanımız kalemi kâğıdı da hazırladı; ama ben 
sorumu, Sayın Bakana yöneltmeyeceğim, Sayın Kuzu'ya yönelteceğim. 

Hocam, içiniz rahat mı, içiniz rahat mı bu şekildeki bir yasama ısrarından? İl özel idarelerin-
deki gerekçeler ortada iken, bu konudaki tüm Anayasaya aykırılıklar ortada iken, bunun zaman kay
bı olarak değerlendirilip, değerlendirilmeyeceği konusunda sizin görüşlerinizi alabilir miyim? 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koç. 
Sayın Gazalcı, buyurun. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakana şu sorulan yöneltmek istiyorum : 
1-Şimdi, Cumhurbaşkanının veto ettiği İl Özel İdaresi Yasasının geri gönderme gerekçesinde 

çok açık ifadeler olduğu halde, bu tasarının da Cumhurbaşkanından ve Anayasa Mahkemesinden 
döneceğini bile bile, eh nasıl olsa sonuna geldik, şu iki üç geçici maddeyi görüşelim de, onu da geri 
gönderirse biz aynen kabul edelim mantığı mı var? Yani, o gerekçeden bir okuyup, bunu yeniden 
gözden geçirmeyi düşündünüz mü? 

2- Dün biz burada -kürsüde de söyledim- kültür ve tabiat varlıklarımızla ilgili bir yasa kabul 
ettik, olumlu bularak, biz de destek verdik; ama, bu yasa, şimdi, bütün belediyelere ve il özel 
idarelerine, ulusal düzeydeki müzelerin dışında, Kültür Bakanlığının taşra örgütünü veriyor. Bu, 
gerçekten çelişmiyor mu; akşam ayrı sabah ayn, o yasa ile bu yasa? 

3- Millî eğitimle ilgili sorumu yinelemek istiyorum Sayın Bakanım. Cumhurbaşkanının geri 
gönderme gerekçesinde de var. Millî eğitim, bundan sonra bütünüyle merkezî yönetim tarafından 
mı yönetilecektir? Yani, il özel idarelerinin, belediyelerin, eğitim alanına daha öncekinden daha faz
la girip girmeyeceğini, çok açık bir biçimde bize söyler misiniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gazalcı. 
Sayın Kılıçdaroğlu, buyurun. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Bakana bir soru yöneltmek istiyorum. 
Sayın Bakan, Sayıştay seçimleri, 5.12.2003 tarihinde Sayıştay tarafından başlatıldı. Sayıştay 

Genel Kurulu da, 15, 16 ve 21 Ocak tarihlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilecek 
üyeleri seçti ve gönderdi. Genel Kurulda 21 Ocakta sonuçlanan seçimler, 22 Ocakta Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. 26 Ocakta da -yani, dört gün sonra- Başkanlık, Plan ve Bütçe 
Komisyonuna, gereğini yapmak üzere gönderdi. 

Bugün, temmuz ayının ortasındayız. Şimdi düşünün, Sayıştay gibi, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi adına denetim yapan bir organın denetçilerini seçme konusunda hiçbir çaba göstermeyen 
hükümet, Sayıştayın siyasallaşmasına göz yuman bir hükümet, bir anlamda, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına denetim yaparken, kendi isteği doğrultusunda bazılarını seçmek için özel bir çaba 
gösterip, bu seçimleri yapmamak için telkinde bulanan bir hükümet, acaba, siyasal etik açısından 
doğru yapıyor mu? Bu sorunun yanıtını bekliyorum Sayın Bakanım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu. 
Son soruyu Sayın Kâzım Türkmen'den alıyorum. 
Buyurun Sayın Türkmen. 
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KÂZIM TÜRKMEN (Ordu) - Sayın Bakan, bu Genel Kuruldan çok önemli gördüğümüz İl 
Özel İdaresi, Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Yasaları geçti. Baştan beri iddia ettiğimiz gibi, İl Özel 
İdaresi Yasası Anayasaya birçok aykırılıkları nedeniyle, Reisicumhur tarafından geri gönderildi. 

Şimdi, burada, çok önemli olan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının geçici maddelerini 
görüşüyoruz. 

Dün akşam, burada, görüşülüp karara bağlanarak Kültür ve Tabiat Varlıklarımızı Koruma 
Kanunu adıyla bu Mecliste son derece önemli, kararlı ve herkesin ittifakı olan bir yasa çıkarılmış
tır. Bu yasanın çıkarılmış olmasının, kültürümüzü koruma bakımından son derece doğru olduğu 
konusunda her iki grup da birleşmiş ve bütünleşmiştir. Ancak, bugün, bu tasarının geçici maddesiy
le Türkiye'deki tüm kültür değerlerimizi, varlıklarımızı yok edecek önlemler gelmiştir. Belediye 
yasaları görüşülürken kültür varlıklarımızı koruyacak, önlem alacak hiçbir hüküm oraya konul
mamışken, bugün, bütün kültür varlıklarımızı belediyelere veya il özel idarelerine devrediyor ol
mamız, dünkü yasayla sizce bütünleşiyor mu? Sayın Bakanın, dün akşamki, buradaki uzun konuş
masından sonra, bu yasayla, çıkarmış olduğu bu yasanın tüm varlıkları yok edilmiyor mu? Kültürün 
anlayış ve farkları herkese göre aynı mıdır? Daha düne kadar "böyle sanatın içine tükürürüm" diyen 
bir anlayış, tekrar, yeniden hortlatılmak mı isteniliyor? Bu konuda sizden cevap bekliyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Türkmen. 
MEHMET IŞIK (Giresun) - Başkanım, benim de sorum vardı. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, soru-cevap işlemi için süremiz 10 dakikadır. Bunun 5 

dakikasını soru, 5 dakikasını cevap olarak kullanıyoruz. Şu anda da, zaten, 7 dakika oldu. O neden
le, şimdi, Komisyon ve Hükümet, o kalan sürede sorulan cevaplandıracaklar. 

MEHMET IŞIK (Giresun) - Sayın Başkan, çok teknik bir hata yapılıyor. Lütfen, müsaade edin, 
bir soru sorayım, daha doğrusu anlatayım. 

BAŞKAN - Üzgünüm Sayın Işık. 
MEHMET IŞIK (Giresun) - Türk ormancılığını tehlikeye sokuyorsunuz. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekili arkadaşlanm; Sayın Haluk Koç, şahsımla ilgili, özellikle Komisyon Başkanı olarak, bu 
temel yasalar konusunda içimin rahat olup olmadığını sordu. 

Tabiî, ben, bir anayasa profesörü olarak, kamu reformunun ne olduğunu yakından bilirim. 
Hakikaten, yaptığımız yasalar, çok zor yasalar. Bunu kabul etmek lazım. Anayasamızdaki hüküm
lerin merkezî yapılandırmaya biraz ağırlıklı olduğu -yapıldığı tarih itibariyle- doğrudur; ama, ben, 
komisyonda -üyelerim bilir- 16-17 önerge vererek, birçok alanda değişiklik yapmayı da, orada sağ
ladım; ama, mevcut haliyle, Anayasaya aykın yönleri olduğu hususunu çok net görsem -Sayın Koç, 
bunu samimî olarak söylüyorum- burada itiraz ederim. Bunun bir süreci de var zaten, Sayın Cum
hurbaşkanı ve Anayasa Mahkemesi süreci açık. 

Yalnız, ben, şunu, özellikle sizden rica ediyorum ve bunu, hakikaten, samimî olarak söy
lüyorum: Anamuhalefet Partimizin verdiği önergelerde, her maddenin -malum, 49-50 maddelik bir 
yasa, geçici maddeler dışında- Anayasaya aykınlığı bir şekilde söyleniyor. Halbuki, onun yerine, 
gerçekten aykın olduğuna inanılan bir veya birkaç madde ve onun belli noktalan seçilse, sanınm, 
daha sağlıklı sonuç alınz. Böyle geldiği zaman, bir anlamda, yasanın tamamı aykın şeklinde oluyor. 
Bu yasanın tamamının Anayasaya aykın olduğunu söylemek mümkün değil; madde madde tartış
ma noktalan olabilir. O açıdan, net olarak görsem -bunu samimî olarak söyleyeyim- burada itiraz 
ederim. Siz de bunu yakından bilirsiniz. 

Çok teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Saym Başkan. 
Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Çok 

teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarımın sorularına, kalan birkaç saniye içerisinde cevap vermeye çalışacağım. 
"Sayın Cumhurbaşkanımızın İl Özel İdaresi Yasasıyla ilgili geri gönderme tezkeresini okuduk. 

Buna rağmen, bu yasa tasarısını görüşmeye niye devam ediyorsunuz" deniliyor. Sayın Cumhurbaş
kanı, bir kez daha görüşülmek üzere geri göndermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerekçede or
taya koyduğu görüşler, mutlak doğru anlamına gelmez. Türkiye Büyük Millet Meclisi, iradesiyle 
tekrar görüşür; katılır veya katılmaz ve yasama görevini en iyi şekilde yapar. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın, geri gönderme tezkeresindeki gerekçelerinin önemli bir kısmına 
katılmadığımı ifade etmek istiyorum. Diyorlar ki "Millî Eğitim Bakanlığının görevleri taşra teş
kilatına veriliyor ve bu da, Türkiye'de üniter yapıyı olumsuz etkiliyor." Yok böyle bir şey. Bir defa, 
hem o yasa okunmamış, hem temel yasa okunmamış. Biz, Millî Eğitim Bakanlığının tüm yetkilerini 
merkezde tutuyoruz. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Merkeze nasıl aldınız Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Okunmamış ki! 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sayın Bakan, Cumhurbaşkanına "okumamış" demek, say

gısızlık. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sadece, şu anda, hâlâ, İl Özel İdaresi Yasasında, il özel idarelerine verilmiş olan okul yapma görevi 
il özel idarelerinde devam ediyor; yani, şu anda da, zaten, il özel idareleri okul yapıyor. Eğer, okul 
yapmış olmayı, ülkenin üniter yapısını bozacak diye değerlendiriyorsanız, ben buna katılmıyorum. 

En önemli gerekçelerden birisi de şudur: "Neden il genel meclisi, başkanını, seçilmişlerden 
seçiyor? Valiydi, vali olmaya devam etsin il genel meclisinin başkanı." Buna, önce, Cumhuriyet 
Halk Partili arkadaşlarımızın karşı çıkması lazım. (AK Parti sıralarından alkışlar) İşte, önümde 
"Yerel Çözüm 2000" Diyorsunuz ki "biz, il genel meclislerini valinin vesayetinden kurtaracağız, 
seçilmişlerin arasından seçeceğiz başkanı." Sizi bağlayan bu olması lazım. Benim, bildiğim, bir par
tiyi, kendi programı, halka vaat ettiği projeleri bağlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın geri gönderme 
gerekçeleri, bir siyasî partiyi bağlamaması lazım. Önce, kendi programınıza bakın. 

Çok teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ederim. 
Sanırım, bir konuyu düzeltmekte belki yarar olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı, okumadan, gerek

çesini hazırlayıp altına imza atabilecek bir makam değil. Sanırım, orada yanlış veya başka bir beyan 
mı vardı?! 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sürçülisan ettiğini ifade edecek herhalde. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Kas

tettiğim şudur: İl Özel İdaresi Yasasıyla ilgili değerlendirmeyi yaparken, kamu yönetiminin yeniden 
yapılanmasıyla ilgili şu tasarıda, Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatının, yerel yönetimlere dev
redilmeyeceğinin incelenmiş, görülmüş olması gerekirdi. Bunu kastettim. Böyle bir şey yap
mıyoruz; bunu ifade ediyorum. 

HASAN ÖREN (Manisa) - Söylediğinizi geri mi aldınız, söylediğinizin arkasında mısınız?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Efendim, insanlar hata yapamaz mı; Cumhurbaşkanları hata yapamaz mı; layüsel midir?! Onlar da 
hata yapabilir. (AK Parti sıralarından alkışlar; CHP sıralarından gürültüler) 
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HALİL ÜNLÜTEPE (Afyon) - Ağzınızdan çıkanı kulağınız duymuyor! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir saniye... 
Bir konu vardı, açıklığa kavuştu. O da şu: Yani, Sayın Cumhurbaşkanının, okumadan, bir 

gerekçe hazırlayıp altına imza atmayacağını Sayın Bakan da kabul ettiler. 
Teşekkür ediyorum. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Önyargıdan kurtulması gerekir devletin. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 4 önerge vardır. Önergeleri, önce, geliş 

sırasına göre okutacağım; sonra, aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının geçici 1 inci maddesinin birin

ci fıkrasının (b) bendinde geçen "ören yerleri ile" ibaresi ve ikinci fıkrasında birinci fıkranın (d) 
bendine yapılan atfın madde metninden çıkarılmasını; birinci fıkrasının (e) bendinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini ve maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Taner Yıldız M. Altan Karapaşaoğlu 
Ankara Kayseri Bursa 

A. Müfit Yetkin Nusret Bayraktar Mehmet Beşir Hamidi 
Şanlıurfa İstanbul Mardin 

Şevket Orhan 
Bursa 

"Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taşra 
teşkilatının görev ve yetkileri ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, kreş, huzurevi, toplum mer

kezi, rehabilitasyon merkezi, çocuk ve gençlik merkezi ve kadın sığınmaevi gibi tesisleri, bina, araç, 
gereç, taşınır ve taşınmaz mallan, alacak ve borçlan, bütçe ödenekleri ve kadrolan ile birlikte ol
mak üzere personeli il özel idarelerine," 

"Birinci fıkranın (e) bendinde il özel idarelerine devri öngörülen kreş, huzurevi, toplum mer
kezi, rehabilitasyon merkezi, çocuk ve gençlik merkezi ve kadın sığınmaevi gibi tesisler il özel 
idarelerince Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 
esas ve usullere göre bina, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz mallan, alacak ve borçlan, bütçe ödenek
leri ve kadroları ile birlikte olmak üzere personeli belediyelere devredilebilir." 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 349 sıra sayılı kanun tasansının geçici 1 inci maddesinin tasan metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ali Topuz Mustafa Gazalcı Sezai Önder 
İstanbul Denizli Samsun 

Oğuz Oyan Bayram Meral 
İzmir Ankara 

BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının geçici 1 inci maddesinin (e) 

bendi Anayasanın 41 inci maddesine aykındır. Bu nedenle, tasarının 1 inci maddesi (e) bendinin 
tasandan çıkanlmasını arz ederiz. 

Muharrem Toprak Abdulkadir Ateş Osman Özcan 
İzmir Gaziantep Antalya 

Erdal Karademir Salih Gün Mehmet S. Kesimoğlu 
İzmir Kocaeli Kırklareli 

Oğuz Oyan 
İzmir 

BAŞKAN - Şimdi okutacağım dördüncü önergeyi işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansının geçici 1 inci maddesi, 
Anayasamızın sağlık ve çevreye ilişkin 56 ncı maddesine, ormanlara ilişkin 169 uncu maddesine, 
tanm ve hayvancılığa ilişkin 44 üncü ve 45 inci maddesine, kültür ve tabiat varlıklanna ilişkin 63 
üncü maddesine, tabiî servet ve kaynaklara ilişkin 168 inci maddesine, kıyılara ilişkin 43 üncü mad
desine, sosyal hizmetlere ilişkin 41 inci maddesine aykınlık içermesi nedeniyle tasandan çıkanl
masını arz ederiz. 

Erdal Karademir Muharrem Toprak Abdulkadir Ateş 
İzmir İzmir Gaziantep 

Mehmet S. Kesimoğlu Osman Özcan Salih Gün 
Kırklareli Antalya Kocaeli 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
3 üncü önerge, bendin Anayasaya aykınlığı iddiasını taşıyor; 4 üncü önerge de, maddenin ay-

kınlığmı iddia ediyor. O nedenle, 3 ile 4'ü birden işleme alıyoruz. 
Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçe mi, söz mü?.. 
OĞUZ OYAN (İzmir) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Oyan. (CHP sıralanndan alkışlar) 
OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, biz, burada, Anayasaya 

aykınlıklar konusunda dikkatinizi çekmeye, sizi uyarmaya ve bundan alıkoymaya çalışıyoruz. 
Burada yaptığımız iş, her şeyden önce, bir siyasî tartışmadan daha önce, bir hukuk tartışması, 
Anayasa ortada dururken bu düzenlemelerin getirilemeyeceği tartışması değerli arkadaşlanm. Bu 
Anayasa buradayken, bu Anayasanın 123, 126 ve 127 nci maddeleri dururken, bu Anayasanın diğer 
maddeleri ortadayken, siz, kamu yönetimini bu biçimde tersyüz edemezsiniz, altüst edemezsiniz. 

Sayın Bakan diyor ki: "Bu, sizin programınızda var." Bizim programımızın hiçbir yerinde, hiç
bir programda, hiçbir seçim vaadimizde "il özel idarelerinin genel yetkili idareyle yapılacağı" hük
mü yoktur Sayın Bakan. İl özel idarelerinin ve il genel meclisinin -buna bağlı olarak- genel yetkili, 
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yani, merkezin bütün yetkilerini kullanan bir idare haline getirilmesi yoktur. Bizim modelimizde, il 
özel idaresi -ki, il, bir bölgedir; Türkiye'de, il özel idaresi- komün hakkı denilen hakkı kullanan bir 
idare değil. Türkiye'de bunu kullanan iki yönetim biçimi vardır; belediyeler ve köyler. Türkiye'de, 
iller, yetki genişliği esası üzerinden yönetilen birimlerdir. Yani, biz, burada, bu yetki genişliğini bir 
miktar ve özerkliği kısmen içine katarak, hususî bir idare haline getirmişiz; buna "özel idare" 
demişiz; ama, bunları yetki genişliğinden çıkarıp, yerinden yönetim haline getirdiğiniz zaman, bu, 
hem Anayasanın hem de bizim iddiamızın tersine bir durum haline geliyor. Bizim Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak söylediğimiz, yerel yönetim anlamında olan birimler, belediyeler ve köylerdir. Siz, 
burada, bir kere, bu düzenlemenizle köyleri yok sayıyorsunuz, köy diye bir şey yok. Sizin buradaki 
düzenlemenizde, hiçbir yerinde, köy diye yerel bir birim türü yok. 

Öte taraftan, burada, il özel idaresiyle -yapmaya çalıştığınız şey- Anayasanın en temel düzen
lemelerine aykırı bir düzenlemeyi getirmeye çalışıyorsunuz. Hatta, il özel yönetimini tanımlarken 
"il halkı" yanında bir de "ilin yerel ortak gereksinimleri" diyorsunuz. "İl" dediğiniz zaman, 
tamamen merkezî idarenin illerle ilgili o genel hizmet koordinasyonunu bile yok sayıyorsunuz. 

Eğer anlaşılmadıysa tekrar edeyim: Böyle bir anlayış, sadece Anayasaya aykırı değil, bir üniter 
devlette kamu yönetimi anlayışına aykırıdır. Bunu eğer anlamak bu kadar zorsa, işimiz sizinle daha 
çok demektir. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oyan. 
İki önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... 

Teşekkür ederim. Önergeler kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 349 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 1 inci maddesinin tasan metninden 

çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
Ali Topuz (İstanbul) ve arkadaşlan 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul)-

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçe mi okunsun, söz mü alacaksınız? 
HALUK KOÇ (Samsun) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
349 sıra sayılı kanun tasansının geçici 1 inci maddesi ile 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde düzen

lenen merkezî idare ile mahallî idareler arasındaki yeni görev, yetki ve sorumluluk dağılımına uy
gun olarak bazı bakanlıklann taşra teşkilatının görev ve yetkileri, bina, araç, gereç, taşınır ve taşın
maz malları, alacaklan ve borçlan, bütçe ödenekleri ve kadrolan ile birlikte olmak üzere personeli 
ilgili mahallî idarelere devredilmektedir. 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansında kurulmaya çalışılan yapı, Anayasanın kurmuş ol
duğu yapıya açıkça aykırıdır. Yasanın bu haliyle çıkanlması halinde, Anayasa Mahkemesi tarafın
dan iptal edilmesi güçlü bir olasılıktır. Zira, taslaktaki düzenleme, Anayasanın kurduğu mantığın 
tersini kurmaktadır. Anayasada yerel yönetimlerin varlık nedeni, yerel ortak ihtiyaçlann karşılan
ması için hizmet üretmekle sınırlanırken ve yerel yönetimlerin varlığı, söz konusu alanda merkezî 
idarenin kuruluşunu dışlamazken, taslak tam tersi bir düzenleme getirmektedir. 
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Tasarının merkezî idare ile mahallî idareler arasında kurduğu yetki ve görev bölüşümü, 
Anayasal dengeyi bozması nedeniyle Anayasaya aykırı olduğu gibi, mahallî idarelere bırakılan hiz
metlerin niteliği açısından da aykırılık söz konusudur. Bu noktanın anlaşılabilmesi için Anayasanın 
kullandığı "mahallî müşterek ihtiyaçlar" ibaresi üzerinde durmak gereklidir. 

Anayasanın mahallî müşterek ihtiyaçları karşılamak üzere kurulmasını öngördüğü mahallî 
idarelere verilen görevlerin karşılayacağı toplumsal ihtiyaçlann büyük çoğunluğunun yerel ortak 
ihtiyaç olarak nitelenmesi mümkün değildir. Yerelliği aşan gereksinimler, özellikler ve sonuçlar söz 
konusudur. Mahallî idarelerin varlık nedeniyle hizmetlerin ilgisi zayıftır. 

Merkezî idare ile yerel yönetimler arasında görev bölüşümüne ilişkin birçok kanun, dava veya 
itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesinin önüne gelmiştir. Mahkeme, bu vesilelerle mahallî müşterek 
ihtiyaçlar kavramına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. 

Anayasa Mahkemesine göre, 127 nci maddede belirtilen mahallî müşterek ihtiyaç kavramı, 
herhangi bir yerel yönetim biriminin sınırlan içinde yaşayan kişi, aile, zümre ya da sınıfın özel 
çıkarlannı değil, aynı yörede birlikte yaşamaktan doğan eylemli durumlann yarattığı, yoğunlaştır
dığı ve güncelleştirdiği, özünde yerel ve kamusal hizmet karakterinin ağır bastığı ortak ihtiyaç ve 
beklentileri ifade etmektedir. 

Bir başka Anayasa Mahkemesi kararı ile kentsel topraklann planlanması gibi yerellik niteliğin
den kuşku duyulmayan bir ihtiyacın bile, ülke ve bölge düzeyindeki sonuçlan nedeniyle, merkezî 
idarenin yerel hizmetlere müdahil olması haklı görülmüştür. 

Anayasada ve Anayasa Mahkemesi içtihatlannda yerel yönetimlere, mahallî müşterek ihtiyaç
lar alanında doğrudan görevler verilmesi Anayasaya aykındır. Bu haliyle çıkanlacak Kamu 
Yönetimi Temel Kanunu Tasansı Anayasanın 127 nci maddesine aykın olacaktır. 

Geçici 1 inci madde ile Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansı görüşülmüş maddeleri ile sınır
lan yeniden tespit edilen mahallî müşterek hizmetler kavramının Anayasaya aykınlıklan ortada 
iken, mahallî müşterek hizmetler kavramı çerçevesinde hizmet vermesi olanaksız olan kamu kurum 
ve kuruluşlarının belediyeler ve il özel idarelerine devredilmesi de Anayasaya aykın olacaktır. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle, Anayasa aykın olan düzenlemeleri ayıklayarak maddenin 
yeniden düzenlenmek üzere tasan metninden çıkanlması gerekmektedir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansının geçici 1 inci maddesinin birin

ci fıkrasının (b) bendinde geçen "ören yerleri ile" ibaresi ve ikinci fıkrasında birinci fıkranın (d) 
bendine yapılan atfın madde metninden çıkarılmasını; birinci fıkrasının (e) bendinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini ve maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz (Ankara) ve arkadaşlan 
"Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının görev ve 

yetkileri ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, kreş, huzurevi, toplum merkezi, rehabilitasyon merkezi, 
çocuk ve gençlik merkezi ve kadın sığmmaevi gibi tesisleri, bina, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz 
mallan, alacak ve borçlan, bütçe ödenekleri ve kadrolan ile birlikte olmak üzere personeli il özel 
idarelerine," 
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"Birinci fıkranın (e) bendinde il özel idarelerine devri öngörülen kreş, huzurevi, toplum mer
kezi, rehabilitasyon merkezi, çocuk ve gençlik merkezi ve kadın sığınmaevi gibi tesisler il özel 
idarelerince Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 
esas ve usullere göre bina, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz mallan, alacak ve borçlan, bütçe ödenek
leri ve kadrolan ile birlikte olmak üzere personeli belediyelere devredilebilir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Takdire bırakıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kapusuz. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlanm; hepinizi say

gıyla selamlıyorum; çalışmalanmızın verimli ve başanlı geçmesini temenni ediyorum. 
Elbette, Anamuhalefet Partimizin değerli sözcülerinin kendi parti görüş ve düşünceleri doğrul

tusunda fikirlerini beyan etmeleri kadar doğal olan bir şey yoktur. Biz, bunu saygıyla karşılıyoruz. 
Katıldıklanmız olabilir, katılmadıklanmız olabilir; ancak, yasama faaliyeti bir süreçtir, bir noktasın
da durup da ondan sonrasını yok kabul etmenin ve yapılacak çalışmalann sonuçlanmışçasına bir 
değerlendirmeye tabi tutulmasının doğru olmadığını takdirlerinize sunmak istiyorum. 

Evet, şu andaki önerge... Biraz önce konuşma yapan arkadaşlanmız, Parlamentomuz tarafın
dan, dün hızlı bir şekilde kabul edilen yasalar çerçevesinde ören yerlerinden çok bahsedildi. Eğer 
dikkat edilmişse, bu önergede onlar çıkanlmıştır. Yani, burada yanlış bir şey yaptığımız kanaatine 
vanyorsanız, müsterih olun, yanlış şeyler yapmamaya çalışıyoruz, doğru şeyleri yapmaya 
çalışıyoruz. İnancım odur ki, bu Parlamento, iktidanyla muhalefetiyle doğru şeyler yapmaya devam 
edecektir. 

Bir diğer husus, yine... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Yaptıklannıza bizi ortak etmeyin; yanlışlar sizinle beraber olsun. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bize ait olan şeyler bizimledir; hiç merak etmeyin Sayın 

Bodur. 
Değerli arkadaşlar, bu önergemizde bir şey daha yapıyoruz. Bu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumuyla ilgili bundan sonraki sürecin, belediyeler değil de, il özel idaresi tarafından 
götürülmesi; zaman ve imkân elverdiği ölçüde, ileriki tarihlerde şartlan belirlendikten sonra da, 
mümkünse, ihtiyaç duyulursa, belediyelere verilmesi gibi bir yaklaşım söz konusu olacaktır. Öner
gemiz bunlan muhtevidir. 

Ancak, bir hususu, zabıtlara geçmesi ve buradaki milletvekili arkadaşlanmızın bir kez daha 
hafızalanna getirmek üzere vurgulamak istiyorum. Eğitimle ilgili olarak, kamu temel reformunda 
bizim net olarak düşünce ve görüşümüz şudur, metne yansıyan da budur; bunu, ister Sayın Cum
hurbaşkanımız farklı değerlendirsin, isterse, siz, bu konuyla ilgili başka yorumlar yapın; ama, bizim 
anladığımızı da, yazdığımızı da sizinle paylaşmak istiyorum. O da, şudur: Efendim, eğer, geriye 
dönüp, temel yasanın 7 nci maddesine bir bakarsanız, yani, "merkezî idare tarafından yürütülecek 
görev ve hizmetler" başlığı altındaki 7 nci maddenin (d) bendi "millî eğitimle ilgili görev hizmetler 
merkezî yönetime aittir" diyor. Bundan vazgeçme yok. Biliyorsunuz, daha sonraki geçici maddeler
de devredilenler var ki, bu geçici 1 inci maddede devredilenler arasında, yine, millî eğitim hizmet
leri de yok. Dolayısıyla, millî eğitim hizmetleri merkeze aittir. Bunun altını çizmek istiyorum; bir. 
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Yine, yanlış anlaşılmaması açısından ifade etmek isterim ki, mevcut İl Özel İdaresi Kanununa 
bakacak olursanız -şu anda yürürlükte olan, çıkarıp gönderdiğimiz değil- şu anda yürürlükte olan İl 
Özel İdaresi Kanundaki ifade aynen şudur: "Eğitim ve gençlik spor hizmetleri, İl Özel İdaresine ait
tir." Yani, yürürlükte olan kanunda zaten var bu. Peki, şimdiye kadar, bu, eğitimin merkezî idareden 
alınması anlamına mı geliyordu; değil. Şu anda, hepiniz biliyorsunuz ki, ilköğretim okullarının 
tamamının mülkiyeti il özel idarelerine aittir; merkez yapsa, şahıs yapsa, bunların devir işlemleri, il 
özel idarelerine yapılır. Dolayısıyla, bu hizmetlerin, yine, aynı şekilde, mahallinde yürütülmesi, bu 
ihtiyaçların, ihtiyaç bölgeleri dahilinde yapılabilmesi için, biz, İl Özel İdaresi Kanununda var olan 
hükmü oraya koyduk; ama, bu yasa henüz çıkıp gitmeden, Sayın Cumhurbaşkanımız, öyle bir ir
tibat kurarak, bu gerekçeyle iade etmişse, elbette, kendilerine ait bir yorum olarak söylemek de, 
bizim tabiî hakkımızdır. 

Değerli arkadaşlar, bir hususu daha ifade etmek istiyorum; o da şudur: Biz, bu konularla ilgili 
olarak, merkezde olan müfredat yapmak, eğitimi programlamak, eğitim görevlilerinin atamaları 
dahil merkezde bulunmuş olması, merkezî yönetimin yetkisindedir. Sadece, mahallinde yapılacak 
okul ve eğitim hizmetleriyle alakalı olarak, altyapıya yönelik yapılacak olanlar da kime aittir; yerel 
yönetimlere, yani, il özel idaresine ve belediyelerimize aittir. Burada, kuşkuya bırakılacak, kuşku 
meydana getirebilecek bir farklılığın olmadığını ifade etmek istiyor, hepinize saygılar sunuyorum 
efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kapusuz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür 

ederim. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Karar yetersayısının aranılmasını istemiştik. 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz, duy

muyorsunuz; allah allah! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ek 1 inci madde kabul edilmiştir. 
Saat 14.00'te toplanmak üzere, Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.58 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.12 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 
KÂTİP ÜYELER : Mevlüt AKGÜN (Karaman), Enver YILMAZ (Ordu) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 116 ncı Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

349 sıra sayılı tasarının müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
4.- Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 

İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı:S49) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2. - Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri; 

araç, gereç, her türlü taşınır ve taşınmaz mallan, bunlara ait ödeneklerle birlikte İstanbul dışında il 
özel idarelerine; İstanbul ilinde ise bu hizmetleri il hudutlan dahilinde yapmak üzere İstanbul 
Büyük Şehir Belediyesine devredilmiştir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı per
soneli Tanm ve Köyişleri Bakanlığına, İstanbul dışındaki taşra teşkilatı personeli bulunduklan iller
deki il özel idarelerine, İstanbul'da ise İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanlığına kadro ve 
pozisyonlan ile birlikte devredilmiş ve bunlar da başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu kadro ve 
pozisyonlara atanmış sayılır. 

3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda geçen 
"Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü" ibareleri İstanbul ilinde "İstanbul Büyük Şehir Belediyesi", İs
tanbul dışında ise "il özel idaresi" olarak uygulanır. 

Birinci fıkrada belirtilen tasfiye ve devir işlemleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek esas 
ve usullere göre altı ay içinde gerçekleştirilir. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Bayram Meral. 
Buyurun Sayın Meral. (CHP sıralanndan alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA BAYRAM ALİ MERAL (Ankara)- Sayın Başkan, saygıdeğer millet

vekilleri; Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansınm geçici 2 nci maddesi üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlanm, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, bilindiği gibi, daha önce, 
YSE. toprak-su, toprak-iskân, orman yollan, orman atölyelerinden müteşekkil bir genel müdürlük 
oluşmuştur. Bu genel müdürlük, Türk köylüsüne büyük hizmetler götürmüştür; yol götürmüştür, su 
götürmüştür, elektrik götürmüştür, tarla düzenlemiştir, gölet yapmıştır, 8 yıllık eğitimin ulaşımını 
sağlamıştır, kar programında köy yollannı açık tutmuştur. Bu hizmetleri, 49 uncu madde üzerinde 
uzun uzun izah ettik. 
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Ayrıca "Köy Hizmetleri verimli çalışmıyor" denildi. Köy Hizmetlerinin bağlı bulunduğu Tür
kiye Yol-İş Sendikası, Köy Hizmetlerinin yaptığı hizmetleri gazetelerde ilan etti. Hiçbir Allah'ın 
kulu, Köy Hizmetleri işçisi bunu yaptı diyemez; ama, ne yazık ki, nisan ayında 49 uncu maddesine 
kadar görüşülen bu tasarının görüşmelerine ara verilince şunu düşündük: Saygıdeğer milletvekilleri 
yörelerine gider, vatandaşlarıyla görüşür, seçmenleriyle görüşür, acaba bu müesseselerin kapan
masına gerek var mı yok mu diye yeni fikirler oluşturur ve gelir, bu tasarı yeniden ele alınır dedik; 
ama, ne yazık ki, IMF'ye, Dünya Bankasına, Dünya Ticaret Örgütüne verilen taahhütler, sözler, 
maalesef, sayın milletvekillerimizin seçmenlerinin arasına gitmesine fırsat vermedi. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisinin bütün sözcüleri, bütün konuşmalarında şunu 
söylediler: İl Özel idaresi Yasası, Kamu Yönetimi Temel Yasası, Büyükşehir Belediyesi Yasası, 
Belediye Yasası, bunlar, iç içe, bazı maddeleri birbirini tamamlamaktadır; bu taşanların hukukî 
temeli yoktur; bu yasalar, cumhuriyetin temel müesseselerini tahrip etmektedir; bu yasalar, üniter 
devlet yapısını, bütünlüğünü zorlamaktadır dediler. İşte, bizim sözcülerimizin söylediği adım adım 
gerçekleşmektedir. 

Nereden dönecektir bunlar, Sayın Cumhurbaşkanından; nereden dönecektir, yarın Anayasa 
Mahkemesinden. Yazık değil mi bunca mesaiye değerli arkadaşlarım?! Oturup, bunları daha sağlık
lı düşünsek, daha verimli bir şekle soksak. Hangi siyasî, vatandaşının sorununun mahallinde çözül
mesini istemez; hepimiz istiyoruz; ama, kusura bakmayın, taahhüt var, IMF'ye sözünüz var, mut
laka bunu tatilden önce gerçekleştirmek zorundasınız. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Or
man Bakanlığı, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının bütün 
taşra birimleri il özel idarelerine, bir bölümü de büyükşehir belediyelerine devredilmektedir. 

Nedir şimdi?.. Tanm ve Köyişleri Bakanlığında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü vardır. Bu 
müessese sizlere büyük hizmet etti değerli milletvekilleri. Seçim sırasında hepiniz gittiniz, bu teş
kilattan köylerinize hizmet beklediniz, tatlı konuştunuz; ama, bugün, burada acı şerbet veriyorsunuz 
bu genel müdürlüğe, bu işçilere; haksızlık yapıyorsunuz. 

M. NECATİ ÇETİNKAYA (Elazığ) - Daha iyi hizmet götürmek için Sayın Meral. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu. Biliyorum sizi. 

Özelleştirmede binlerce insanı kapının dışına koydunuz; her gün kapınıza geliyorlar, niye hallet
miyorsunuz işlerini?! Yann burada da binlerce insanı kapının dışına koyacaksınız; tanımıyor 
muyum sizi?! (CHP sıralanndan alkışlar) 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Biz de sizi tanıyoruz!.. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Tanıyorum sizi, tanıyorum. 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Elazığ) - O zaman ne yapacağımızı iyi biliyorsundur. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Şimdi, ne olacaktır; yalnız o yetmeyecektir... 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Elazığ) - Sayın Meral, bizi iyi tanıyorsan, ne yapacağımızı da iyi 

biliyorsundur. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Sayın Valim, sen etme bari. Çok suyunu içtin, ekmeğini 

yedin bunlann, sırtını çok okşadın bunlann, çok yardım ettin; ama, bunu sen yapma. Bunu yapan
lar yapar da, sen yapma. 

M. NECATİ ÇETİNKAYA (Elazığ) - Daha güzel yollar yapacağız. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Daha güzelini nerede yaptınız?! Fakirin sorununu mu 

çözdünüz, cebinde çift diplomayla gezen gençlere iş mi buldunuz, sabahın erken saatlerinde ekmek 
kuyruğuna giren emeklinin sorununu mu çözdünüz, neyi çözdünüz?! Sizin gözünüzü seveyim, sizin 
kendi milletvekillerinizin Irak'taki vahşet için verdiği önergeye -Kerbala'da camilerin bombalan
masına- elinizi bile kaldıramadınız. Sizi tanımıyor muyum ben?! 
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AHMET YENİ (Samsun) - Seçimden yeni çıktık... 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Laf atmayın da, şu kurşunu yemeyin bari!.. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, saygıdeğer arkadaşlarım... 
AHMET YENİ (Samsun) - Seçimden yeni çıktık... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Efendim, bakınız, seçimden yeni çıktınız... Vatandaş 

haklı yaptı; Anavatan Partisi gibi mazereti ortadan kaldırdı. 
AHMET YENİ (Samsun) - Seçimden yeni çıktık. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Seçim kazanmak ayrı bir şeydir, hizmet götürmek ayrı 

bir şeydir. Bir yerlerde "bu partiye oy vermezseniz, ibadetiniz kabul olmaz, hacca gitmeyin" diyen
ler, şimdi sokağa iniyor, hakkını aramak için sokağa iniyor. Kurban olduğum Allah'ın parmağı yok 
ki gözünü çıkarsın! (CHP sıralarından alkışlar) Sokağa iniyor şimdi, sokağa! Sorununu çözün. Şim
di, onları da sokağa indirdiniz; daha ne olacaktı ki! Yani, şükrü unutturdunuz vatandaşa, bunun ötesi 
var mı?! Daha ne olacaktı; imam eğer sokağa iniyorsa, geriye ne kaldı, ne kaldı daha değerli ar
kadaşlarım?! 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Su dökülecek şimdi!.. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Geriye kimse kaldı mı?! İmamları bile sokağa indirdiniz, 

imamları! Halledin sorununu, çözün. 
AHMET YENİ (Samsun) - Onların sendikaları var. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Hani, meydanlarda ne diyordunuz "işsize iş, aşsıza aş." 

Nerede kaldı bu?! Yarın gidiyorsunuz halkın yanına. "Hortumcudan hesap soracağız" diyordunuz... 
AHMET YENİ (Samsun) - Sorduk. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Şimdi ne yapıyorsunuz; efendim, çaldığınızın yansı size, 

yansı da bize; yansı size, yarısı bize... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Şimdi, kendi hortumculannı koruyorlar. 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Fazla bağırıyorsun. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Benim Karayolcu arkadaşımdır, Köy Hizmetlerinden ar

kadaşımdır. Bizde dört dörtlüktü, size geldi, aklına küstü; ne yapayım ki, ikide bir beni lafa tutuyor, 
ben ne yapayım! (CHP sıralanndan alkışlar) 

Değerli arkadaşlanm, bir şey söyleyeyim, bakınız, haksızlık yapmayın. Her arkadaşınız 
demeyeyim, birçok arkadaşınız ağzını açıyor "efendim, Köy Hizmetleri işçisi çalışmıyor" diyor. 
Şimdi, ne olacak bu? Şimdi ne olacak, bakınız size anlatayım. Yasada çıkardığınız, kısa süreli çalış
madır; yani, burada belirsiz akitle çalışan insanlardır. Birçok özel idarede, devlet memuru, devletin 
işçisinden düşük ücret almaktadır; içinizde valiler var... Bu, yann ne olacaktır; oradaki işçilerin üc
retlerini donduracaksınız; çünkü, başka türlü yapacak bir şeyiniz yok. Bir şey daha yapacaksınız; 
insanlan kısa süreli çalıştırmaya zorlayacaksınız, birçoğunu zoraki emekli edeceksiniz. Bir şey daha 
var; Yol-İşten şikâyetiniz var, işkolu sorunu çıkaracaksınız, sendikayla uğraşacaksınız, bugün Or-
man-İşle uğraştığınız gibi. Besleme sendikacı yetiştiriyorsunuz. Ben, buraya tırnaklanmla geldim; 
Allah şahittir buna; ama, besleme sendikacı yetiştiriyorsunuz; size hayır getirmez. O, dün bir baş
kasının yanındaydı, bugün sizin yanınızdaysa, unutmayın ki, yann yine bir başkasının yanında olur
lar. (CHP sıralanndan alkışlar) 

Saygıdeğer arkadaşlanm, Köy Hizmetlerinin dozerini elinden al, greyderini elinden al, duble 
yol yapmaya gönder, oradaki işçiyi al oraya gönder... "Efendim, Köy Hizmetleri az çalışıyor..." 
Yahu, Köy Hizmetleri size duble yol yapıyor, daha ne yapsın! Başka ne yapacak; duble yol yapıyor 
size. Sayın Bakanınız buraya çıktı, adım adım açıkladı. 
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Şimdi, değerli arkadaşlarım, kurulmuş bir düzen var. Allah kimsenin düzenini bozmasın 
diyoruz. Kurulu bir düzen var, kurulu düzeni bozuyorsunuz. Bu genel müdürlük oturmuş, hizmet 
üretiyor. Sizin, atadığınız genel müdürünüze güveniniz yok mu?! 

AHMET YENİ (Samsun) - Var, var... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Çalışmıyor mu bu adamlar?.. 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Daha çok çalışıyor. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Daha çok çalışıyorsa, kurulmuş düzeni niye bozuyor

sunuz sayın milletvekilleri? 
BAŞKAN - Sayın Meral, mikrofona ihtiyaç duymuyorsunuz herhalde!.. Bir saniye... 
Buyurun. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Ne yapayım, kusura bakmayın; bunu yapan da, yaptıran da 

buranın düzenini bozdu. Onlar da buranın düzenini bozdu. Şu düzen hoş mu, eskiye benziyor mu?! 
Buranın da düzenini bozdular. Gelin, siz, düzen bozan olmayın. Gelin, siz, düzen bozan olmayın. 

Şimdi, bakınız, ne yapıyorsunuz değerli arkadaşlarım -bir gün gelecek, elinizi dizinize 
vuracaksınız; ama, iş işten geçmiş olacak- bu yasalarla ne yapıyorsunuz biliyor musunuz; Ankara'yı 
by-pass ediyorsunuz. Yarın, siz, il meclis üyelerini arayacaksınız "senden şu ricam var, şu işimi hal
let" diyeceksiniz. 

Şimdi, Genel Başkanınız diyor ki: "Gelin, Seçim Yasasını değiştirelim." Şu önseçimi getirir
seniz, birçoğunuz burada yoksunuz. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız?! Ne yaptığınızın farkında 
değilsiniz. 

AHMET YENİ (Samsun) - Seçilen gelir, önemli değil. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, o zaman seçilenler geliyorsa, 

döner şey neydi; altını bıraktınız? 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye)- Döner sermaye... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Kadayıf, kadayıf... 
İşler iyiydi de, öyle idiyse, niye bıraktınız geldiniz o zaman?! Dursaydın ya, neden durmadın 

orada?! Orada dursaydınız, ne oldu hani?! 
Değerli arkadaşlarım, gelin, son gün; birbirimizi üzmeyelim, birbirimizi kırmayalım... 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Kırılmaca darılmaca yok. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Burada şunu söylüyoruz; diyoruz ki: Bugün iktidarsınız; 

bölge müdürünü siz atıyor musunuz, genel müdürü siz atıyor musunuz, daire başkanını siz atıyor 
musunuz, bunlar bu devlet yönetimine sahip mi, başında bakanınız var mı; neden şikâyetçisiniz?! 
O zaman, kurulmuş bir düzeni neden bozuyorsunuz?! Buna bir gerekçeniz var mı? 

Efendim, biz, devlet müesseselerini yok ediyoruz!.. Bir gün çok ararsınız sayın milletvekilleri, 
çok ararsınız. Bakın, bu laflarımı boşa kabul etmeyin, bir gün çok ararsınız ve ipin ucu elden kaç
mış olur, ondan sonra akasından koşsanız da tutamazsınız. 

FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Öyle bir hata yaparsak geri çevirirler zaten. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) -Değerli arkadaşlarım, bakınız, ben bir şey anlatıyorum, 

kusura bakmayın; devlet müessesesinde mutlaka benden daha fazla deneyimi olan vardır; ama, ben, 
işin temelinde yoğrulmuş bir insanım, bunlann hepsini az çok bilen bir insanım, bilerek 
konuşuyorum bunu. İşbaşındayken insanlara bakış açısının ne olduğunu, insanlar gittikten sonra 
bakış açısının ne olduğunu bilen bir insanım. Nerede sizinle oturup kadayıf yiyenler şimdi; yok. 
Kaçınız gidip de halini hatırını soruyorsunuz; yok. İşte bu!.. Onun için, ipi iyi bağlayın da kaçır-
mayasınız değerli arkadaşlanm. 
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Değerli arkadaşlarım, gelin, bakın bir takrir verdik; ben şunu düşündüm -tekrar ediyorum-
dedim ki, sayın milletvekilleri gider, seçmenleriyle bir görüşür, taze fikir edinir, acaba bu yapılan
lar nedir ne değildir, hayır mı getiriyor zarar mı getiriyor; hepimiz ülkemizi seven insanlarız, bir 
düşünürüz, tekrar geliriz, fikirlerimizi birleştiririz, ülkemiz için iyi şey neyse onu yaparız, sorun
ların ortadan kalkması için elbirliği yaparız, sıkıntıların aza inmesi için gereken ne ise onu yaparız. 
Üreten bir Türkiye; tüketen değil, üreten bir Türkiye... 

Bir çivi çakamıyoruz değerli arkadaşlarım. Çifte diplomalılar geliyor, iş istiyor, hep birlikte 
üzülüyoruz. Bunların sorunlarına çözümü nasıl bulacağız, bunu düşünelim. 

Kurulu bir düzen var, kaldırdım... Ee, ne oldu; buradan da üç beş tane işçiyi kapının dışına koy
dun; neyi çözdün?! Bir şey çözdük mü; yok. Sorun ne oldu; arttı. O zaman, gelin, sorun artırıcı bir 
Meclis olmayalım; sorun çözen, sıkıntıları aza indiren bir Meclis olalım değerli arkadaşlarım. 
Bunun için, burada, sizlerden taleplerde bulunuyoruz. 

Ne olur gitsek, seçmenlerle görüşsek, yeni fikirlerle tekrar gelsek, otursak bunların üzerinde 
konuşsak, tartışsak, ne kaybımız olurdu?! Yani, üç ay sonra, beş ay sonra, yasa çıktı, çıkmadı; 
gidecek, yine geri gelecek; hiç merak etmeyin. Cumhurbaşkanından gelmezse, Anayasa Mah
kemesinden gelecek. Temeli yok bunun, temeli; en ufak bir depremde gider. Temeli olmayan bir 
eser ortaya koyuyorsunuz; çünkü, bunlar birbiriyle ilişkili değerli arkadaşlarım. Yasa maddeleri bir
biriyle bağıtlı, birini çektiğin zaman ötekisi gidiyor. 

Onun için, bir önerge verdik saygıdeğer milletvekilleri, gelin, bu önergeye uyun, bir şey kay
betmezsiniz. Birlikte seçmenlerinize gidin, biz de gidelim, daha güzeli nasıl yaparız, soralım; hep 
birlikte bu çatı altına gelelim; inanıyorum ki, daha iyisini yaparız. 

Köy Hizmetleri gibi, Karayolları gibi, Devlet Su İşleri gibi, Devlet Demiryolları gibi, TEK 
gibi. Türk Hava Yollan gibi müesseseleri ayaklar altına aldırtmayın. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Meral, kişisel söz hakkınızı da kullandınız, son cümlelerinizi alayım. 
Buyurun. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Sizin gücünüz de bize yetiyor ha! Vallahi!.. 
BAŞKAN -Anlayamadım?! 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - "Gücünüz bize yetiyor" diyor Sayın Başkan. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Sizin başkanvekilleriniz -çok teşekkür ederim- neredey

se. biraz daha müsamahalı davranıyor. 
Şimdi, sözlerimi bitiriyorum saygıdeğer milletvekilleri. 
Gülüp geçmeyin... 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Estağfurullah! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Gülüp geçeceğiniz laflar, bir gün bakarsınız ki, karşınız

da aşılmayacak dağ gibi yığılmış. Yaşayarak bunları söylüyorum; oturup bir düşünün, tartışın. 
Kurulu düzeni bozmayın; müessese çalışmıyorsa "çalışmıyor"u kabul etmiyorum. Onun başın

daki müdürle uğraşın, onun başındaki amirle uğraşın. Ufak bir ile yaranmak için, binlerce 
demeyeyim de, yüzlerce insanı toplayıp oturan siyasîlerle uğraşın. İçinizde var onlar biliyor 
masunuz: söylemek istemiyorum. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Söyle söyle. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - ANAP'ı geçtiniz... 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Haşa ve kella! Olur mu canım! 
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BAYRAM ALI MERAL (Devamla) - Müsaade et. 
Köy Hizmetlerinin bir bölümünü -işçisiniz, hepiniz biliyorsunuz bunu- belirli yerlerde toplar

dı, bir yere gidecek... Öyle, bir bakardın ki, bir grup işçi toplanmış, şak şak... Nereden geldi bunlar; 
nereden geldi, otobüsle geldi. Nerede çalışıyor; kamuda. Yalan değil, dediklerinizde haklılık payı 
var; ama, onlar gitti. Bugün, onu siz yapmayın; bugün yapıyorsunuz, unutmayın. Şu anda, yer, il, 
ilçe söylemek istemiyorum; bana yakışmıyor; ama, yapıyorsunuz değerli arkadaşlarım. Onun için, 
gelin, bir düşünün... 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Onlar da biliyorlar yaptıklarını. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Elbette biliyorlar, bilmezler mi, bilmez olurlar mı; buz 

gibi biliyorlar. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Gaz vermeyin oradan, şurada güzel bir diyalog kuruyoruz. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Değerli arkadaşlanm, geliniz... 
AHMET YENİ (Samsun) - Söyleyin, herkes duysun. 
FARUK ANBARCIOĞLU (Bursa) - Herkes duysun. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Kusura bakmayın da, siz, her bildiğinizi bize söylüyor 

musunuz? 
AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Meral, çekinmeyin, söyleyin. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Ben biliyorum kimin olduğunu, siz de biliyorsunuz. 

Demiş, hâkim bey, sen de biliyorsun ama... Amasını söylemiyorum. 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Konuşmayın da, sözünü bitirsin. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Dediği gibi, konuşmayın da sözümü bitireyim; doğru 

söylüyor. 
Değerli arkadaşlanm, bir önerge verdik. Gelin, acele etmeyin -bir bölümü senin ilinle ilgili; 

söyleyeyim ha- bir düşünelim. Ben, grup başkanvekillerinize de özellikle talep ve teklif ediyorum. 
Seçmenlerimize bir gidelim. Kurulu bir sistem, kurulu bir düzen var. İşçi çalışmıyor demeyin; bu 
yakışmıyor, hoş olmuyor. Oy verdi size, yolunuzu açtı, yolunuzu düzeltti, asfalt döktü; nasıl çalış
mıyor diyorsunuz?! Gittiğiniz asfalt yollar, onlann yaptığı yollar. Gezdiğiniz köylerde eskiden yol 
yoktu; stabilize yollar, bir bölümü asfalt yollar, onlann yaptığı yollar. Bunlara nasıl çalışmıyor 
diyorsunuz sayın milletvekilleri?! Bir düşününüz... 

CEMAL KAYA (Ağrı) - Yok, bizde yok. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Diyorsunuz, diyorsunuz. 
CEMAL KAYA (Ağn) - Bizim 800 kilometre hamyolumuz var. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Hele sen sus, gözünü seveyim. 
BAŞKAN - Sayın Meral... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Sen eğer oraya geçtiysen, yollann bir bölümünü, git, as

falt yaptır; yaptıramadıysan, hiç konuşma. Niye konuşuyorsun oradan? 
CEMAL KAYA (Ağrı) - Senin işçilerindi onlar. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Ben, işçilerimle gurur duyuyorum, iftihar ediyorum. 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Biz de gurur duyuyoruz, biz de... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Şu anda, her gittiğim yerde beni omuzlanna alıyorlar; 

bundan da gurur duyuyorum; ölünceye kadar da... 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Biz de gurur duyuyoruz. 
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BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Gurur duyuyorsan, niye kapıya koyuyorsun?! Neden 
düzenini bozuyorsun?! 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Sistemi değiştiriyoruz sistemi... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Sayın milletvekilim, gurur duyuyorsanız, neden Köy 

Hizmetlerini çalıştırmıyorsunuz, neden yok ediyorsunuz o genel müdürlüğü?! 
ASIM AYKAN (Trabzon) - İşçiler üzerinde siyaset yapma. Biz de gurur duyuyoruz. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Gurur duyuyorsanız, o zaman, bırakın kalsın genel 

müdürlük! 
BAŞKAN - Sayın Meral, lütfen, sözlerinizi toparlar mısınız. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Kardeşim, zaten, yansı cevap vermekle geçti... 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Kesmeyin şu adamın lafını ne olur... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Sayın milletvekilleri, ben söyledim, ister dinleyin ister 

dinlemeyin; ama, bir gün gelecek, bu söylediklerimi teker teker hatırlayıp "eyvah, bu adam söy
lemişti; biz yanlış yaptık" diyeceksiniz; bunu unutmayın. 

Hepinize saygılar sunuyorum; iyi tatiller diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Meral. 
Sayın milletvekilleri, şahsı adına ikinci söz, Bitlis Milletvekili Sayın Vahit Kiler'in. 
Sayın Kiler?.. Yok. 
ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Şahsı adına, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan; buyurun. 
ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde 
şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Çok uzun zamandan beri kamuoyunun gündemini meşgul eden ve kamuoyunda da üzerinde 
çok büyük tartışmalar ortaya konulan ve Sayın Cumhurbaşkanının, İl Özel İdaresi Kanununu bir 
daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermesinden sonra önemi bir kat 
daha artan bir kanun tasarısını görüşüyoruz. 

Bu kanun tasarısının, değişik maddelerinin. Anayasaya aykırı hükümler taşıdığı kamuoyunda 
çok ileri sürüldü. En son, Sayın Cumhurbaşkanının, İl Özel İdaresi Kanununu veto ederken, ortaya 
koymuş olduğu esaslar da gözönüne alınacak olursa, bu kanun tasarısının da yüzde yüz Sayın Cum
hurbaşkanından geri döneceği çok açık. Bu kadar çok açık bir şekilde geri döneceği belli olan bir 
kanun tasarısının, Meclisin tatile gireceği son çalışma gününde Meclisin huzuruna getirilmesini an
lamak da mümkün değil. Hâlâ, bu kanun tasarısının, şu anda görüşülmekte olan geçici maddeleriy
le ilgili bölümünün, bastırılarak milletvekillerine dağıtılmadığı da, yine çok açık bir gerçek. 

Durum böyle iken, bu kanun tasarısının, alelacele, tekrar Meclis gündemine getirilmesi ve 
burada birkaç saat süreyle görüşülecek olması, Meclisin gündemini meşgul etmekten başka bir an
lam taşımayacaktır; çünkü, Sayın Cumhurbaşkanının veto gerekçelerini okurken, birçok hususun, 
aynı şekilde, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısında yer alması nedeniyle, Sayın Cumhurbaş
kanın geri gönderme gerekçeleri içerisinde yer aldığını da açıklıkla görüyoruz. 

Şimdi, ben, bu kanun tasarısının ilgili maddelerinin, Anayasaya aykırılık hükümleri taşıyan 
maddelerinin teknik açıdan izahlarını yapmaya çalışacağım. 

Bir kere, Anayasamız, merkezî idare kuruluşlarını genel yetkili, mahallî idareleri de özel yet
kili olarak saymaktadır. Ancak, getirilen 6 ncı ve 7 nci maddelerle, özel idarelerin, mahallî idarelerin 
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yapacağı işler tadat edilmiş, bunun dışındaki işler merkezî idareye bırakılmış. Böyle olunca, mer
kezî idare, genel yetkili olmaktan özel yetkili konuma geçirilerek, Sayın Cumhurbaşkanının bozma 
gerekçesinin çok daha fazlasının açıkça bu kanun tasarısında yer aldığı görülüyor. 

Yine, 9 uncu maddenin son fıkrasının, mahallî idarelerin yetkilerini kısıtlayıcı, mahallî hizmet
leri zayıflatıcı ve yerinden yönetim ilkesine aykırı hükümler konulamayacağı ifadesiyle, 
Anayasanın 127 nci maddesinde yerini bulan ve idarî vesayet yetkisini gösteren beşinci fıkrasına da 
çok açıkça bir aykırılık taşıdığı görülmektedir; çünkü, 127 nci maddenin beşinci fıkrasında, merkezî 
idarenin mahallî idareler üzerinde vesayet yetkisi olduğu açıkça ifade edilmektedir ve yine, veto 
edilen İl Özel İdareleri Kanunundan biliyoruz ki, burada getirilen hükümler, tamamen idarî vesayeti 
merkezî idarenin vesayetinden kurtaran hükümler getirilmesi nedeniyle bu kanun tasarısının ilgili 
hükümleri de -Sayın Cumhurbaşkanının bozma gerekçesinde belirtildiği üzere- mutlaka iptal 
edilecektir. Çünkü, Sayın Cumhurbaşkanının daha üç gün önce ortaya koyduğu esaslar gösteriyor 
ki, yeni bir kanunla ve aynı hükümlerin getirilmesi nedeniyle bozmamasının mümkün 
olamayacağını da bütün milletvekillerimizin çok yakından bileceğine ve takdir edeceğine 
inanıyorum. 

Yine, 16 nci maddede -bu madde de çok önemli- sadece bazı bakanlıkların taşra teşkilatlan 
korunurken, diğerleri kaldırılıyor. Yine, Anayasanın 126 nci maddesinin ikinci fıkrasında, illerin 
idaresinin yetki genişliğine bağlı olduğu çok açıkça ifade edilmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sözlerinizi toparlar mısınız Sayın Kandoğan. 
Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla)- Toparlıyorum. 
Eğer, siz, bazı bakanlıkların taşra teşkilatlarını kaldıracak olursanız, Anayasanın, illerin 

idaresinin yetki genişliği esasını amir hükmüne karşı çok açık ve aykırı bir şekilde, bakanlıkların 
taşra teşkilatlarının kaldırılmasının da, yine Anayasaya aykırılıktan dolayı mutlaka bozulması 
gerekecektir. 

Yine, 11 inci maddedeki, kamu hizmetlerinin, özel sektöre, sivil toplum örgütlerine gör-
dürülebileceği hükmü de, yine, Anayasanın 47 nci maddesinin dördüncü fıkrasına çok açık bir şekil
de aykırılık ifade etmektedir. 

Yine, bu kanun tasarısının -saymak istemiyorum- çok çeşitli maddelerinde, idarî vesayetin or
tadan kaldırıldığını ve dolayısıyla, Anayasanın merkezî idarenin mahallî idareler üzerindeki vesayet 
yetkisinin kaldırılmış olmasından dolayı da, yine, Anayasaya açıkça aykırılık taşıdığı da görülecektir. 

Yine, 40 inci maddenin ikinci fıkrasındaki "dış denetimi Sayıştay tarafından yapılır veya yap
tırılır" hükmü de Anayasanın 160 inci maddesine aykırıdır. Anayasanın 160 inci maddesinde, Sayış-
tayın görev ve yetkileri sayılmış ve Sayıştayın bu görev ve yetkilerinin bir başka kuruma 
verileceğine, yaptırılacağına dair bir hüküm olmaması nedeniyle, bu getirilen 40 inci maddenin 
ikinci fıkrası da, Anayasanın 160 inci maddesine açıkça aykırılık ifade etmektedir. 

Yine, Sayın Cumhurbaşkanının, İl Özel İdaresi Kanununu bozma gerekçesinde biraz da ihsası 
reyde bulunmasını -ben, o yönüyle de eleştiriyorum bunu- daha henüz önüne gelmemiş "halk denet
çiliği" kavramının da Anayasaya aykırılık taşıdığını bir ihsası rey olarak önceden belirmesini eleş
tiriyorum; ancak, bu kanun tasarısının içerisinde halk denetçiliğinin alenî ve açık bir şekilde yer al
masından dolayı, bu kanunun ilgili hükümlerinin mutlaka bozulacağının da çok açık bir şekilde kar
şımıza çıkacağı şüphesizdir. 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, rica ediyorum, son cümlenizi söyleyiniz. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hemen toparlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, elbette, kamu yeniden yapılandırılmalıdır, mahallî idarelerin kaynak
lan, imkânları, il özel idarelerinin imkânları mutlaka geliştirilmelidir. Çağın gerçekleri bunlardır; 
dünya bunu böyle yapmış, bizim de yapmamız lazım; ancak, bunu yaparken, getirilen bu Kamu 
Yönetimi Kanunu Tasarısının Anayasaya aykırılığı çok açık olan hükümleri ortada iken ve bu, 
Sayın Cumhurbaşkanından döneceği kesin iken, Meclisin son gününde, bu kadar yorgun olan mil
letvekillerinin bu kanun tasarısının üzerinde görüştürülmesinin yanlış olduğuna inanıyorum. Adalet 
ve Kalkınma Partisinin Anayasayı değiştirecek çoğunluğu da var; gelin, hep bebraber bu Kamu 
Yönetimi Temel Kanunu Tasarısını, diğer tasarıları, Anayasadaki ilgili maddeleri de değiştirerek, 
günün şartlarına uyarak, yeniden gündeme getirelim, Anayasaya uygun hale getirelim. Anayasadaki 
gereksiz idarî vesayeti kaldıralım, yetki genişliği ilkesini kaldıralım; ama, dört dörtlük bir şekilde, 
ne Cumhurbaşkanından ne de Anayasa Mahkemesinden dönecek bir kanun tasarısı getirelim, onu 
geçirelim ve amacımız da gerçekleşsin. 

Ben, son olarak, çok konuşuldu, çok tartışıldı, 6 ncı maddede il özel idarelerine verilen eğitim
le ilgili yetkinin de yanlış yorumlandığı inancındayım. Çünkü, Belediye Kanununda, eğitimle ilgili 
görevler, belediyelerin binaların inşamı, onarımını yapması, yaptırması şeklinde çok açık bir hüküm 
olarak yer aldı. Ancak, İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinde "eğitim" denilerek genel bir 
ifadeyle madde metninde yer almasından dolayı üzerinde tartışma yaratılıyor... 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, sözlerinizi kesmek istemem; ama, 4 dakika oldu... Lütfen... Rica 
ediyorum... 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Son cümlemi söylüyorum: İl Özel İdaresi Kanununda o 
yetki vardır, Saynı Kapusuz onu söyledi, mülkî idare amiri olarak o yetkiyi çok kullandım, yirmiüç 
yıl kullandım; ama, oradaki yetki, ilköğretim okullarıyla sınırlıdır. İkinci kademe okullarla ilgili il 
özel idaresinin yetkisi yoktur. Onun için, İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinde "eğitim" 
olarak genel bir ifadede bulunulduğu için, inşaatı mı, bakımı mı, onarımı mı, çok açık bir şekilde 
yer almadığı için tartışma konusu. Bunu da ayrıca belirtmek için bu ifadelerimi de, cümlemin 
sonuna ekledim. 

Hepinizi, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kandoğan. 
Sayın milletvekilleri, soru ve cevap kısmında, tabiî, çok sayıda milletvekilimiz soru sormak is

tiyor. Ancak, bildiğiniz gibi, İçtzüğümüze göre de bu soru ve cevap işlemi, maddeler üzerinde 10 
dakikayla sınırlı olduğu için, tabiî, sorduğunuz sorulara, eğer, yanıt alamazsanız, sormanızın da faz
la bir anlamı kalmıyor. Sadece, sormaktan ibaret kalmasın diye de, bu 10 dakikalık kısmın 5 
dakikasını soru, 5 dakikasını da cevap için kullanıyoruz. 

Sayın Mehmet Işık?.. Yok. 
Sayın Kılıçdaroğlu, buyurun. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Bakan, sorulara yanıt verirken "Cumhurbaşkanı okumamış" dedi. Hem bu kanun, yani 

yerel yönetimlerle ilgili kanun hem de Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı okunmamış. 
Tutanaklar önümde, böyle bir ifade kullanıyor. 

Birinci sorum şu: Acaba, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Cumhurbaşkanına gönderil
di mi, gönderildiyse nasıl, kim tarafından gönderildi merak ediyorum? Gönderilmeyen bir tasan 
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından nasıl okunacak? 

İkinci sorum: Sayın Bakana sordum, mademki, bu tasan bu kadar önemli, ısrarla, Parlamen
tonun tatile gireceği son günde gündeme getiriliyor; acaba, Sayıştay seçimleri konusunda niçin bu 
kadar duyarlı davranmadı bu hükümet? Bu merakımı da ifade etmiştim; ama, Sayın Bakan, her 
nedense bu sorumu yanıtlamak istemedi. Yanıtlamamasmın nedenini öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu. 
Sayın Koç, buyurun. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, lütfedip dinlerlerse!.. 
Bu yasa tasarısının ilk görüşmeleri sırasında kendisine yöneltilen birçok soruyu, zaman darlığı 

bakımından yazılı olarak yanıtlayacağını söylemişti. Bunlar Genel Kurul tutanaklarında mevcuttur; 
fakat, aradan geçen iki-ikibuçuk ay zarfında, Sayın Bakandan, soruyu yönelten muhalefet millet
vekillerine yazılı bir yanıt gelmemiştir. Sayın Bakanın iş yoğunluğunu anlıyorum, normal kar
şılıyorum; ama, burada yürütmeyi temsil eden bir kişi olarak ve İçtüzük gereği olarak kendisine 
sorulan soruların, kendi sözlü taahhüdü de "yazılı olarak size bildireceğim" olmasına rağmen bu 
zamana kadar ulaşmamıştır Sayın Bakan. Acaba, bürokraside mi bir takılma vardır, yoksa sizin mi 
zamanınız yoktur? Bu konuya açıklık getirirseniz memnun olurum. 

Teşekkür ederim. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sayın Bakan konuşmayı seviyor, yazmayı sevmiyor. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koç. 
Sayın Mustafa Gazalcı; buyurun. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sayın Başkanım, Sayın Bakana, aracılığınızla şu soruyu 

yöneltmek istiyorum: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kalkıyor. Yalnız İstanbul'da, bütün aracı 
gereci ve işlevi İstanbul Büyükşehir Belediyesine bırakılıyor; öbür illerde, büyük kentler de dahil, 
hep özel idareye veriliyor. Böyle bir ayırıma neden gerek duyuldu? Yani, yalnızca İstanbul'da 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına, başka yerlerde ise il özel idarelerine. Buradaki amaç nedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gazalcı. 
Sayın İzzet Çetin; buyurun. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kuruluş amacı, kırsal kesime götürülen ve 

asıl fonksiyonları olan yol, içmesuyu, kanalizasyon, iskân gibi temel altyapı ve sulama, arazi top
lulaştırma, tarlaiçi geliştirme ve toprak koruma gibi tanmsal altyapı hizmetlerinde zaman ve kay
nak israfından kaçınmak, sektörler arasında işbirliğini sağlayarak tekrarlan önlemek, kısa sürede, 
daha çok, daha ekonomik ve daha etkin hizmet üretmektir" denilmektedir. Bu amaç, günümüzde 
geçerliliğini yitirmiş midir? 

İkinci sorum: Altyapı alanında büyük ölçekli yatınmlan gerçekleştiren Devlet Su İşleri ve 
Karayollan Genel Müdürlüklerinin merkez ve bölge teşkilatlan dururken, küçük ölçekli yatınmlan 
gerçekleştiren Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tümüyle neden kapatılmaktadır? Bu tercih, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü aleyhine beslenen bir husumetten mi kaynaklanmaktadır? 

Üçüncü sorum: Ulusal düzeyde, ulaşım hizmetleri kapsamında, devlet ve il yollanna yönelik olarak 
hizmet veren Karayollan Genel Müdürlüğü, doğal olarak merkezde korunuyor. Ulaşım ağının tamam
layıcısı olan ve ülkemiz yol ağının kılcal damarlarını oluşturan köy yollannın, ulusal düzeyde ulaşım hiz
metlerinin dışında tutulması kabul edilemez. İki yerleşim birimi arasında aynı standartta ulaşım sağ
lanamazsa, ulaşımın ulusallığından, ulusal düzeyde ulaşım standardından nasıl bahsedilebilir? 

İl ve devlet yollan merkezî bir birim ve bölgesel teşkilatlanmayla yürütülürken, köy yolu ağı için 
merkezî bir birim ve bölgesel teşkilatlanma düşünülmemesi nasıl açıklanabilir? Köyde oturanlann 
kentle bağlantısını sağlama amacı yanında tanmsal üretimi pazara iletme işlevi de gören köy yolu 
ağında, ulusal planlama, ulusal standartlar nasıl sağlanacaktır ya da sağlanmasına gerek yok mudur? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Sayın Kılıçdaroğlu iki soru yönelttiler; bir tanesi, 49 maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisin

de kabul edilen ve şimdi geri kalan maddelerini görüşmekte olduğumuz Kamu Yönetimi Temel 
Yasası Tasarısı Sayın Cumhurbaşkanına gitmiş miydi diye sordular; gitmemişti; ama, geri gönder
me tezkeresini okursanız, Sayın Cumhurbaşkanının, 49 maddesi burada görüşülen bu tasarıya sık 
sık atıfta bulunduğunu göreceksiniz. Demek ki, Cumhurbaşkanlığı makamınca, henüz önüne gel
memiş olan ve büyük bir bölümü burada görüşülüp kabul edilmiş olan tasan incelenmiş. Ben de, 
madem bu incelendi, orada 7 nci maddede, Millî Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatlannın yerel 
yönetimlere devredilmemiş olduğunu görmeleri gerekirdi ve sanki devredilmiş gibi bir mantıkla bir 
gerekçe oluşturulmamalıydı şeklinde bir değerlendirme yaptım. 

Aynca "Sayıştay seçimleri konusunda, hükümet, neden gerekli duyarlılığı göstermiyor" 
dediniz. Sayıştay seçimleriyle ilgili görev, artık, Türkiye Büyük Millet Meclisinindir, yani sizindir; 
ben, yürütme organının bir üyesiyim ve yürütme organı olarak bizim görevimiz bitti; şimdi, top siz
de, buyurun kullanın. (CHP sıralanndan alkışlar[!]) 

HASAN AYDIN (İstanbul) - Çok güzel! 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Harika! 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Çok güzel bir cevaptı! 
HALUK KOÇ (Samsun) - Spor... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Yani, 

toptan bahsedince hemen spor aklınıza geliyor değil mi; haklısınız. 
Sayın Haluk Koç, daha önceki görüşme esnasında, benim, bazı sorulara yazılı olarak cevap 

vereceğimi ifade ettiğimi; ama, bu cevaplann, şu ana kadar verilmediğini söylediler. Ben, bu görüş
melerden hemen sonra, buradaki zabıtlan temin ettim; Bakanlıkta bir çalışma yaptık. Benim yazılı 
olarak cevaplandıracağım dediğim bir soru -bu süreç on günden fazla sürdüğü için- daha sonra 
yeniden sorulmuş ve o sorulara sözlü olarak cevap vermiştim. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Burada var; bütün tutanaklar burada var. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Haluk Bey, siz de -o zabıt, oldukça geniş bir zabıttır- orada, benim, sözlü olarak cevap vereceğim 
dediğim bir sorunun, daha sonra... 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Bakan, bunun için de bir kitap yazmaya zorlayacaksınız bizi; 
bir siyasî profil çıkar burada; mahcup olursunuz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -
..bana, tekrar, sizler tarafından yöneltildiğini ve benim de, zaman bularak, o sorulara cevap ver
diğimi göreceksiniz. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Bakan, mahcup olursunuz; yapmayın! Burada bütün söz
lerini/ var; yapmayın! 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - O 
bakımdan, o sorulara sözlü olarak cevap verilmiş olduğu için, yazılı olarak cevap verme ihtiyacı 
duymadığımı belirtmek istiyorum. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Neyse ki kayıtlar var, her şey belli!... 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALI ŞAHIN (istanbul) -
"Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, istanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bırakılıyor" dedi 
Sayın Gazalcı; evet, bu tasanda böyle bir hüküm var; çünkü, İstanbul belediye sınırlan, artık, il 
sınırlan haline geldi. O bakımdan, artık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da, mülkî sınırlar 
içerisinde, tüm hizmetleri götürebilme imkânına sahip olduğu için, Köy Hizmetlerinin İstanbul'daki 
teşkilatlannı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine, araçlan, gereçleri ve personeliyle devrediyoruz ve 
bu hizmetler, Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilecek. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Kocaeli de aynı ama... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Büyükşehir Belediyeleri Yasasında, Kocaeli de, aynı şekilde, aynı kapsama alındı; ancak, bizim 
yapmış olduğumuz değerlendirmede, Kocaeli İstanbul'la mukayese edildiğinde, şu anda, aynı 
potansiyele sahip olmadığını gördük; ancak, doğrusu, biz, şu anda, böyle bir önerge hazırlamadık; 
ama, eğer, milletvekili arkadaşlanmız böyle bir önerge verirlerse, onu da değerlendiririz diye 
düşünüyorum. 

Sayın Çetin, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hizmetlerinin kırsal alana yönelik hizmet
ler olduğunu söylediler, gerçekten doğrudur ve şu anda Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, iller
deki teşkilatlan zaten il özel idareleriyle birlikte çalışarak kırsal kesime hizmet götürmektedir; yani 
şu anda, il özel idareleri ile -dolayısıyla, tabiî ki başında vali vardır- o ildeki Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün yapmış olduğu hizmetler birlikte yapılmaktadır. Şu anda fiilî bir durum söz 
konusudur, aslında, bu fiilî durum bu yasayla hukukî bir durumla tamamlanmaktadır. Ne personeli 
mağdur edilecektir... Zaten o personel, orada çalışan insanlar o ilde oturmakta ve o ilde hizmet ver
mektedirler; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı iken o personel, şimdi il özel idarelerine 
bağlanacaktır ve bu fiilî durumu hukukî hale getirmiş olacağız. 

Bunun dışında bana başka bir soru yöneltilmedi. 
Başkanım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Rica ederim. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 2 adet önerge vardır. Önergeleri önce geliş sıralanna 

göre okutacağım, sonra aykınlıklanna göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansının" geçici 2 nci maddesinin birin

ci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı personeli 
Tanm ve Köyişleri Bakanlığına," ibaresinin "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı, 
ulusal veya bölgesel düzeyde faaliyet gösteren araştırma enstitüleri ile Tanmsal Hidroloji Araştır
ma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kadro ve pozisyonlan ile birlikte personeli ve araç, gereç, 
taşınır mallan ile hizmet binalan ve diğer taşınmaz mallan ve bunlara ait ödenekler Tanm ve Köyiş
leri Bakanlığına;" şeklinde ve aynı maddenin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Taner Yıldız Mustafa Cumur 
Ankara Kayseri Trabzon 

A. Müfit Yetkin Nusret Bayraktar Mehmet Beşir Hamidi 
Şanlıurfa İstanbul Mardin 

"Birinci fıkrada belirtilen tasfiye ve devir işlemleri Tanm ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 
hazırlanarak Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak esas ve usullere göre bir yıl içinde 
gerçekleştirilir." 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 349 sıra sayılı kanun tasansının geçici 2 nci maddesinin tasan metninden 

çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
Bayram Meral Mustafa Gazalcı Kemal Kılıçdaroğlu 

Ankara Denizli İstanbul 
Mehmet Yıldınm Haluk Koç 

Kastamonu Samsun 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, YSE, Toprak Su ve Toprak İskân Genel Müdürlükleri ile 

Orman Yollan ve Orman Atölyelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Böylece, hizmetler tek elden 
verimli bir şekilde yürütülmeye başlanmıştır. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk köylüsüne; yol, içmesuyu, kanalizasyon, iskân, altyapı 
sulama, arazi toplulaştırma, tarlaiçi geliştirme, toprak koruma, tanmsal altyapı, gölet yapımı, kar 
programı, duble yol ve programda öngörülen Türk Halkının ve Türk köylüsünün ihtiyacı olan bütün 
hizmetleri yerine getirmeye çalışmaktadır. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan yıllık programlara ilaveten, illerde valinin 
başkanlık ettiği il yıllık programlan dahilinde de hizmet götürülmektedir. Köy Hizmetleri bölge 
müdürleri ve il müdürleri büyük ölçüde valinin gözetiminde çalışmaktadır. 

Böylece 1966 yılında ülkemizdeki 36 500 köyden yansından fazlasının, 19 500 köyün hiç yolu 
yoktu. Bugün köy yolu ağı 291 000 kilometredir ve köylerimizin hepsinin yolu vardır. Bu yollann 
yüzde 31'i asfalt, yüzde 41 'i stabilize kaplamalı ve yüzde 20'si de tesviyeli yoldur. 

Hükümetin övünerek savunduğu 15 000 kilometre duble yol projesinde çalışan toplam 1 348 
iş makinesinin 898 adedi Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce karşılanmıştır. Bu makinelerde Köy 
Hizmetleri işçileri çalışmıştır. 

2003 yılında 1 400 adet konut tamamlanmıştır. 
Yılda ortalama 800 000 kilometre yolda kar mücadelesi çalışmalan yapılmıştır. 
Suyu olmayan birçok mezraya su, kanalizasyon, tarlaiçi geliştirme, toprak koruma, tanmsal 

altyapımı, gölet yapımı ve benzeri hizmetleri başanyla yerine getirmiştir. 
Bu hizmetleri yaparken illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların "denetimi ve gözetimi" söz 

konusudur. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, mülkî amirlerle bu kadar iç içe çalışmasına rağmen "Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünü kapatıyoruz, il özel idarelerine devrediyoruz" karanna anlam ver
mek zordur. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılması; 
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1- îşbanşını bozacaktır. Bu Genel Müdürlükte çalışan birçok teknik eleman yeni düzenleme 
karşısında verimli olamayacaktır. 

2- İller arası personel arasında tayin, nakil zorluğu olacaktır. Memurların ve işçilerin anayasal 
haklan elinden alınacaktır. 

3- Zamanla iller arası ücret farklılıkları söz konusu olacaktır. 
işçilerin kazanılmış haklan ve sendikal haklan ellerinden alınacak ve birçok işçi işinden 

olacaktır. Mevsimlik çalışma, aylık çalışma gibi iş düzenini bozan, sendikacılığı ve çalışanlann sos
yal haklannı ortadan kaldıran yeni düzenlemeler gündeme gelecektir. Çokbaşlılık ve çokseslilik söz 
konusu olacak, üretim düşecek, siyasî kayırmalar ve kollamalar önplana çıkacaktır. Bu gibi içbanşı 
bozan, üretimi düşüren, taşeronlaşmayı ve kayıtdışını önplana çıkaran, sendikacılığı yok eden bir
çok konular sıralanabilir. Bunlara gerek kalmadan, üretken köylüyle kucaklaşmış Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün kapatılmasının böylelikle madde metninden çıkanlmasının ülkemiz için 
yararlı olacağını düşünüyoruz. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Önerge kabul edilmemiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansının geçici 2 nci maddesinin birinci 

fıkrasının ikinci cümlesinde geçen "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı personeli 
Tanm ve Köy İşleri Bakanlığına," ibaresinin "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı, 
ulusal veya bölgesel düzeyde faaliyet gösteren araştırma enstitüleri ile Tanmsal Hidroloji Araştır
ma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kadro ve pozisyonlan ile birlikte personeli ve araç, gereç, 
taşınır malları ile hizmet binaları ve diğer taşınmaz mallan ve bunlara ait ödenekler Tanm ve Köyiş-
leri Bakanlığına;" şeklinde ve aynı maddenin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Salih Kapusuz (Ankara) ve arkadaşlan 
"Birinci fıkrada belirtilen tasfiye ve devir işlemleri Tanm ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 

hazırlanarak Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak esas ve usullere göre bir yıl içinde 
gerçekleştirilir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul)- Takdire bırakıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Gerekçeyi mi okutalım, konuşacak mısınız? 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Çetinkaya konuşacak efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Elazığ) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; konuşmama baş

lamadan önce Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, her şeyden önce, yıllardan beri, Türk siyaseti ve devleti yönetmeye talip 
olan bu çatının altındaki herkes, milletin huzurunda şu iddiada bulunmuştur: Türkiye'de, statükoyu 
kaldırmak ve dolayısıyla dinamizmi getirmek; kısa zamanda Türkiye'yi muasır medeniyet 
seviyesine ulaştırmak... Peki, nasıl yapacaksınız? Artık, bu gömlek, bu bedene dar geliyor. Bu göm
leğin bedene uydurulması lazım. 

Bakınız, biraz önce, çok değerli arkadaşlarım, burada fikirlerini beyan ettiler. Tabiî ki, fikirlere 
saygılıyız. Sayın Meral de, bu konulan son derece iyi bilen bir arkadaşımız. 

Arkadaşlar, size bir örnek vermek istiyorum. Benim, 1994-1995 yıllan arasında, Manisa 
Valiliğim sırasında, özel idare programı olarak, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, 10 000 
kilometre asfalt yol ihtiyacı olan bir ile, asfalt olarak tahsis ettiği tul 13,5 kilometreydi. 

Arkadaşlar, bakınız, bir söz var; eğri oturup doğru konuşalım. Şimdi, burada Manisa millet-
vekillerimiz var, hepsi bilirler. Köy Hizmetleri İl Müdürünü çağırdım. Müdüre dedim ki, müdür bey, 
bunu, bir tarafa atın bir kere. Bu, insanla alay etmektir. Peki, nasıl olacak bu iş? 

İşte, şimdi, yasada getirdiğimiz şartlan uyguladığınız takdirde, siz bu işi başarabilirsiniz. İş
lerin yapılmasını kim denetliyor; il özel idareleri kanalıyla valilerin görevlendireceği ve onlann 
yönetimi altında bu işin sevk ve idaresinden sorumlu olan kadro. 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Ödenek verdin mi? 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - İzin verir misiniz Sayın Meral. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Müteahhitlere işi verdiğinizi de söyleyin. 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Sayın Meral, zatıâliniz de o sırada Manisa'ya gelmiş

tiniz ve Manisa'da, bu işin sorumlu bir sendikacısı olarak ben size söylemiştim; şükranlannızı sun
muştunuz belediyenin salonunda. Bunu biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. 

Ne yaptık biliyor musunuz 13 kilometreye karşılık; bütün yerel imkânlan değerlendirerek özel 
idarenin bünyesinde bir harman yaptık; 3 tane asfalt şantiyesi gerçekleştirdik. Bir belediyenin 
dozeri var, bir belediyenin greyderi var, bir belediyenin silindiri var, bir belediyenin plenti var; ama, 
hiçbir şey yapılmıyor. Siz bunlarla ne iş yaparsınız? Hesapladık; devletin bu statik yaklaşımıyla, an
cak 400 senede Manisa'nın köyleri asfalta kavuşturulabiliyordu. 

İşte, burada, benimle beraber çalışan kaymakam arkadaşlanm var, bilirler; silindir gibi ezip 
geçtik. Ne yaptık -bir yılda yapılacak 13,5 kilometrelik yola karşılık- birinci yıl 500 kilometre, ikin
ci yıl 750 kilometre, üçüncü yıl 1 200 kilometre yol asfaltladık. 

ATİLLA KART (Konya) - Kaça mal ettiniz? 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Değerli milletvekili arkadaşlanmız burada. Bunu nasıl 

başarabilirsiniz; işte, yerel yönetimlere verdiğiniz destekle bu hizmetleri bir an önce yapabilirsiniz. 
Diyorsunuz ki "efendim, milletin huzuruna gideceksiniz, Meclis tatil olunca köylere gidecek

siniz." Evet, arkadaşlanmız köylerine gidecek, bölgelerine gidecek; dolayısıyla, şunu söyleyecek 
arkadaşlanmıza köylüler: "21 inci Asırda, hâlâ katır sırtında köye gidiyorsak, bu devlet oraya hiz
met götürmemiştir. Ben yol istiyorum, su istiyorum, elektrik istiyorum." 

Konya milletvekilleri bilirler; Konya'da, üçbuçuk sene içerisinde, devletin her yıl yaptığı 60 ilâ 
120 dersliğe karşılık -Sayın Kart da bilir- biz, o sırada 5 071 derslik yapmışız. Dünya rekorudur bu; 
ama, nasıl yaptık bunu; işte, bütün imkânlan özel idarenin bünyesinde toplayarak, bu işleri gerçek
leştirdik ve dolayısıyla, Devlet Planlama Teşkilatı da, bunu, örnek olarak bütün illere dağıttı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
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M. NECATİ ÇETINKAYA (Devamla) - İşte, siz bunu yaparsanız, o zaman hizmet yapar, o 
zaman bu millete saygılı olur, o zaman milletin sizden talep etmiş olduğu o hizmetleri gerçekleştir
menin mutluluğuna erersiniz ve o zaman, milletin temsilcileri olarak, göğüslerinizi gere gere o mil
letin huzuruna çıkarsınız ve o millet, sizi bağrına basar. 

Onun için, hizmeti yapmayacaksınız, statik bir şeyle... Ben biliyorum; sizin ruhunuzda huruşan 
eden bir hizmet aşkı var, siz de istiyorsunuz bunu. İstiyorsunuz ki, bir an önce... Kim istemez, 
Anadolu yollarının tozdan topraktan kurtularak, bir an önce asfalt yollara kavuşmasını, insanca bir 
şekilde, her tarafa rahat bir şekilde ulaşımın sağlanmasını, içmesuyunun götürülmesini, okulun 
götürülmesini ve kısa zamanda, tek derslikli eğitim sistemine ulaşılmasını... Bunu nasıl sağlarsınız; 
bunu sağlamanın yegâne yolu, işte, o hizmet aşkı, sizlerden bir an önce, sistemin de değiştirilmesini 
istiyor, reform istiyor. Gelin, birlikte, Türkiye'nin bu statik durumundan kurtulalım, deli gömleği 
gibi üstümüzde iğreti duran bu gömleği parçalayalım ve millete verdiğimiz, yıllardan beri... Siz de 
söz verdiniz, biz de söz verdik. Ne dedik; dedik ki, biz, bu reformu yapacağız; sizin programınızda 
da var, bizim programımızda da var. (AK Parti sıralarından alkışlar) Ama, AK Parti bunu gerçek
leştirdi, sizin müteşekkir olmanız lazım. Bunu yapacağız ve bunu gerçekleştireceğiz; kısa zamanda, 
Anadolu yollan pırıl pırıl asfalta kavuşturulacak; tıpkı duble yollarda olduğu gibi, tıpkı köy yol
larında özel idarelere verdiğimiz imkânlar gibi. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - O yollar yağmuru görünce korkuyor yalnız. 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - İzin veriniz... 
Bakınız, size bir şey daha söyleyeyim: Bugün, eğer siz, o yolların bir an önce bitirilmesini is

tiyorsanız... Biz, köy hizmetlerini özel idarelere bağlamakla tamamen köy hizmetlerinden vaz mı 
geçiyoruz; hayır... 

BAŞKAN - Sayın Çetinkaya, sözlerinizi tamamlar mısınız... 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Sayın Başkanım, sizin sabrınızı daha fazla taşı

mayacağım; bitiriyorum. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Vali keşif bedellerini de söyleyecek herhalde! 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Ama, bir gerçeği teslim etmek istedim, vurgulamak is

tedim. 
O sebeple, inanıyor ve güveniyorum hepinize. Hizmet aşkıyla dopdolu olan bu Parlamentonun 

her ferdi, bir an önce o dinamizmi yakalamanın, yasal düzenlemeleri, yasal reformları da bir an ön
ce gerçekleştirmenin Millet Meclisinin yegâne ve millî olduğunu kabul edecek ve bu konuda bizim
le yekvücut olarak bu kanunlara "evet" diyecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum, tatilinizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çetinkaya. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısının aranılması istenmiştir; önergenin oylan

masında karar yetersayısını arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Karar yetersayısı yoktur. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.12 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 15.24 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 
KÂTİP ÜYELER : Mevlüt AKGÜN (Karaman), Enver YILMAZ (Ordu) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 116 ncı Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

349 sıra sayılı tasarının müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
4.- Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 

İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı: 349) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Geçici 2 nci madde üzerinde verilen önergenin oylanmasında karar yetersayısı istenilmişti. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Önergeyi kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Karar yeter

sayısı vardır; önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür 

ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 3. - Yüksek Denetleme Kurulunun personeli, araç, gereç, her türlü taşınır ve 

taşımaz malları ve bütçesi Sayıştaya devredilmiştir. 
Yüksek Denetleme Kurulunda çalışanlardan; başkan ve üyeler başka bir işleme gerek kalmak

sızın ve kadro şartı aranmaksızın, birinci sınıfa ayrılmış, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra altı yılını 
tamamlamış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş Sayıştay uzman denetçisi; başdenet-
çi, denetçi ve denetçi yardımcıları da kazanılmış hak aylık derecelerine uygun Sayıştay uzman denet
çisi, Sayıştay başdenetçisi, Sayıştay denetçisi ve Sayıştay denetçi yardımcısı kadrolarına atanmış 
sayılır. Sayıştay uzman denetçiliğine atanmış sayılan başdenetçi ve denetçilerin birinci sınıfa ayrıl
malarına ve uygulamaya ilişkin hususlar 832 sayılı Sayıştay Kanunu çerçevesinde Sayıştay Genel 
Kurulunca belirlenir. Diğer personel ise Sayıştay Başkanınca kadro şartı aranmaksızın durumlarına 
uygun kadrolara atanır. Devirle ilgili bütün işlemler Sayıştay Başkanınca yerine getirilir. 

Yapılan atamalar sonucu, kaldırılan Yüksek Denetleme Kurulunun her statüdeki mensuplarına, 
devir tarihindeki kadro ve pozisyonlarına ait aylık, ücret, ek ödeme, ikramiye ve benzeri adlar al
tında yapılmakta olan ödemelerin net tutarının, Sayıştay mevzuatına göre hak edecekleri aylık üc
ret, ek ödeme, ikramiye ve benzeri adlar altında yapılmakta olan ödemelerin net tutarından fazla ol
ması halinde aradaki fark giderilinceye kadar herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın taz
minat olarak ödenir. 

Mülga 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren kuruluşların denetimleri ile 
halen Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yürütülen denetimler, Sayıştay Kanununda yapılacak 
düzenlemeye kadar bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre Sayıştay tarafından sonuç
landırılır. 
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8 6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name, 2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Mil
let Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer kanunlarda Yüksek 
Denetleme Kuruluna yapılan atıflar Sayıştaya yapılmış sayılır. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Adana Milletvekili Sayın 

Kemal Sağ; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA KEMAL SAĞ (Adana) - Saym Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu 

Yönetimi Temel Kanunu Tasansınm, Yüksek Denetleme Kurulunun kaldırılarak Sayıştay bünyesine 
alınmasını düzenleyen geçici 3 üncü maddesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım 
adına söz almış bulunuyorum; konuşmama başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, 24 Aralık 2003 tarihinde Meclisten geçerek yasalaşan 5018 sayılı Kamu Malî 
Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kaynaklarının denetimi için "içdenetim" ve "dışdenetim" 
yapılanması getirilmiş; içdenetimin kamu kurumlarında harcama öncesi ve sonrasında yerindelik 
denetimi yapacağı, dışdenetimin ise Sayıştay tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır. 
Böylece, Sayıştayın bugünkü yaptığı yerindelik denetimi bağlamında iş yükü hafifletilmiş olmaktadır. 

Bundan sonraki dönemde, Sayıştayın yerindelik denetiminden çok performans denetimine 
ağırlık vereceği anlaşılıyor. Nitekim, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısında, Sayıştaya tek dış
denetim kuruluşu olma misyonunun yüklendiğini görüyoruz; ancak, Sayıştayın, bu görevi yerine 
getirecek bir organizasyon yapısı ve bilgi birikimine sahip olmadığı açıktır. Bu bağlamda, altmış-
beş yıllık performans denetimi tecrübesiyle Yüksek Denetleme Kurulunun Sayıştay bünyesine alın
ması olumlu görülebilir; ancak, bu birleşmeden beklenen sonuçların alınabilmesi için, Yüksek 
Denetleme Kurulunda altmışbeş yılda oluşan performans denetimi yöntem ve uygulamalarının 
Sayıştay bünyesine taşınması mutlaka sağlanmalıdır. Ne yazık ki, getirilen bu düzenlemede, buna 
yeterince özen gösterilmediği açıktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüksek Denetleme Kurulu tarafından Meclis adına yapıl
makta olan denetim modelinde, KİT'ler malî, idarî, iktisadî, hukukî ve teknik yönden, sürekli 
olarak, idari ve teknik denetçiler tarafından denetlenerek, kuruluşların kendilerine tahsis edilen 
kamu -kaynaklarını, modern işletmecilik kurallarına göre, verimli, etkin ve tutumlu olarak kul
lanarak, kârlı bir şekilde çalışıp çalışmadıkları incelenmek suretiyle, ulaştıkları faaliyet sonuçlan ve 
tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm önerileri, geniş kapsamlı bir yıllık denetim raporu haline 
getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmaktadır. Büyük Millet Meclisinde komisyon 
çalışmalan sırasında, denetlenen kuruluşlann yöneticileri ve ilgili bulundukları bakanlık temsil
cileri ile Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık YDK yetkilileri bulunur ve 
dinlenilir. Aynı zamanda kamuya açık olarak yapılan bu denetim, Türkiye'deki yegâne şeffaf 
denetimi oluşturmaktadır. Raporlardan bir sonuç alınıp alınmaması ayn bir konudur. Bu, bir siyaset 
sorunudur. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunun sorumluluğunu, denetleyenlere yükleyemeyiz. 

Anlaşılacağı üzere, son derece dinamik bir süreç olarak gerçekleşen bu denetim, tamamen 
kuruluşlann performansını değerlendirmeye ve artırmaya yönelik bir denetim tarzıdır. Bu denetim
deki raporların Büyük Millet Meclisine sunuluş şekli, mevcut denetimin usul ve esaslan ile şeffaf
lık uygulamalannın Sayıştaya taşınması gerekmektedir. 

Anayasanın 160 inci maddesinde, Sayıştayın denetim alanı genel ve katma bütçeli idareler 
olarak sınırlandınlmıştır. 165 inci madde hükmüyle de KİT'lerin denetiminin Türkiye Büyük Mil
let Meclisince yapılacağı hükme bağlanmış; maddenin gerekçesinde de, bu denetimin Yüksek 
Denetleme Kurulu raporlan esas alınarak yapılacağı belirlenmiştir. Bu düzenleme, iktisadî kuruluş
lann ekonomik gereklere uygun olarak kârlılık ve verimlilik ilkelerine göre denetlenmeleri ih
tiyacından dolayı yapılmıştır. 
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Sayıştay denetimi, genelde bir uygunluk denetimi olup, genel ve katma bütçeli idarelerin 
hesaplarının kesin hükme bağlanmasıyla sonuçlanmakta, idarenin amaçlan doğrultusunda etkin, 
verimli ve tutumlu olarak çalışıp çalışmadığı üzerinde durulmamaktadır. 

Bu yöntemle, iktisadî alanda ticari esaslara göre çalışmak durumunda olan KİT'lerin denetlen
mesi halinde, bu kuruluşların faaliyetlerinin aksaması kaçınılmaz olacağından, Anayasada KİT'lerin 
ayrı bir yöntemle denetlenmesi esası benimsenmiştir. Bu düzenlemeye rağmen, KİT'lerin 
denetiminin, Anayasada görev alanının sadece genel ve katma bütçeli kuruluşların denetimi olarak 
belirlenen Sayıştaya verilmesi Anayasaya uygun değildir. 

Bu nedenle, maddede mevcut KİT denetim usul ve esaslarının korunması hem anayasal bir 
zorunluluk hem de şeffaflıkla yönetim ile denetimin sağlıklı iletişimi açısından bir gerekliliktir. 

Faaliyetleri ve tabi oldukları mevzuatları farklılık arz eden kurumların denetimi uzmanlık 
gerektirdiğinden, Sayıştay bünyesinde bu farklılığı gözetecek ve Yüksek Denetleme Kurulu 
denetim modelinin olumlu yönlerinden yararlanılmasını sağlayacak şekilde, yeteri kadar daire oluş
turulmalıdır. Ayrıca, Yüksek Denetleme Kurulunun, altmışbeş yıldır sürekli güncellenerek bugünkü 
şeklini alan denetim bilgi ve yöntemlerini Sayıştaya adapte etmeden, Sayıştayın, kendisine yük
lenen bu misyonu götürmesi mümkün değildir. 

Maddede, Yüksek Denetleme Kurulunun denetim sistemini düzenleyen 72 sayılı Kanun Hük
münden Kararname için "mülga" deniliyor. Devamında da, Sayıştay Kanununda yapılacak düzen
lemeye kadar, 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kuruluşların denetimlerinin, 
yine, bu kararname hükümlerine göre yapılacağı ve Sayıştay tarafından sonuçlandınlacağı hükme 
bağlanıyor. Siz, yukanda "mülga" diyerek YDK Üyeler Kurulunu kaldınp, bu kişileri başka bir iş
leme gerek kalmadan ve yürürlük tarihinde uzman denetçiliğe atayıp, yeniden görevlendiriyor
sunuz. Bu hukukî sakınca mutlaka ortadan kaldınlmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; maddede yer alan başka bir yanlış da, Yüksek Denetleme 
Kurulu mensuplan ile Sayıştay meslek mensuplannın kazanılmış haklar bakımından bir aymma 
tabi tutulmasıdır. Soruyorum size; hakkaniyete uymazsanız, bu insanlan birlikte nasıl çalıştıracak
sınız?! 

Yüksek Denetleme Kurulunun Sayıştayla birleştirilmesinde, personelin özlük haklannm 
korunmasına ve meslek mensuplarının Yüksek Denetleme Kurulundaki hizmet sürelerinin değer
lendirilmesine önem verilmemiş, başkan ve üyeler unvan kaybına maruz bırakılarak, uzman denet
çi kadrolanna atanmış sayılmışlardır. Diğer meslek mensuplanndan başdenetçi ve denetçilerin in
tibaklarında ise, Yüksek Denetleme Kurulunda meslek mensubu olarak geçen hizmet süreleri değer-
lendirilmeyerek, birinci sınıfa ayrılma işlemleri, tamamen Sayıştay Genel Kurulunun inisiyatifine 
bırakılmıştır. Ayrıca, madde metninde olmayan, fakat, madde gerekçesinde, maddenin lafzına da ay
kırı ifadelerle, YDK meslek mensuplannın, bazı özlük haklannı kazanmalan için Sayıştayda üç ve 
altı yıllık bir süre çalışmaları öngörülmüştür. Böylece, yaş haddinden emekliliğine altı yıldan az 
süresi kalan YDK ve diğer kamu kurum ve kuruluşlannda üst düzey yönetici olarak uzun süre 
çalışan Yüksek Denetleme Kurulu meslek mensuplarının bu haktan yararlanmalan söz konusu ol
mayacak, bu uygulama ciddî haksızlıklara ve hukukî ihtilaflara sebebiyet verecektir. 

Maddede, YDK meslek mensuplarından onaltı yıldan otuz yıla kadar hizmeti bulunanlann 
tümü, onaltı yıl hizmeti bulunan Sayıştay meslek mensuplarıyla aynı özlük haklanna sahip kılınmış, 
böylelikle de önemli bir hak kaybına ve mağduriyete yol açılmıştır. 

Aynca, tasanda, Sayıştay uzman denetçiliğine atanmalan öngörülen Yüksek Denetleme 
Kurulu başkan ve üyelerinin de, kazanılmış haklannm korunması amacıyla, Sayıştay üyesi olmalan 
mutlaka sağlanmalıdır. Unutmayınız ki, YDK üyeleri, aynen valiler gibi, Bakanlar Kurulunca atan
maktadır; bu insanlara, Sayıştay üyeliğini, lütfen, çok görmeyiniz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izin verirseniz, bu açıklamalarımdan sonra, bana ulaşan, 
saygıdeğer bir Yüksek Denetleme Kurulu Başkanının mektubundan bir haykırış demetini, birkaç 
pasajı size sunmak istiyorum; lütfen, dinlerseniz sevineceğim. 

Bu mektup, 14 sayfalık bir mektuptur değerli arkadaşlar, içerisinde, gerçekten, ibret dolu bir
çok cümle vardır. Ben, size, birkaç paragrafını sunmak istiyorum: 

"Değerli arkadaşlar, bu maddenin birinci kısmında, Yüksek Denetleme Kurulu başkan ve 
üyeleri Sayıştay denetçiliğine indirilmekte, başdenetçi ve denetçilerin durumu ise, Sayıştay Baş
kanının insafına terk edilmektedir. 

Yüksek Denetleme Kurulunun Başkanı, hangi hukuka dayanılarak Sayıştay denetçisi 
konumuna indirilmektedir? Yüksek Denetleme Kurulu üyesi, hangi geçerli nedenlerle Sayıştay 
üyesinden aşağı bir konuma getirilmek istenmektedir? 

Getirilen bu maddenin hukukla, teamülle, insafla, izanla açıklanabilir bir tarafı var mıdır? Var
sa, Sayın Bakan buyursun, açıklasın. Bu düzenlemenin haklı, makul ve mantıklı hiçbir gerekçesi 
yoktur, olamaz. 

Anlaşılan, bu maddeyi kaleme alanlar, Yüksek Denetleme Kurulunun çağdaş yapısına olan kız
gınlıklarının verdiği şaşkınlık içerisinde, hak ve hukuku bir tarafa bıraktıklarının farkında bile değil
lerdir; ama, Türkiye'de mahkemeler vardır, hâkimler vardır, bunu geç de olsa anlayacaklardır." 

Bir başka paragraf: "TOFAŞ hisselerinin satışına aracılık edecek yerli ve yabancı firmaların 
seçimine ilişkin uluslararası ihalede, zamanın başbakanının, ihale zarflannı konutuna getirterek aç
tığını ve komisyonu yönlendirdiğini, Türk ve dünya kamuoyunun Yüksek Denetleme Kurulunun 
raporundan öğrendiğini hatırlayınız. Atatürk'ün kurduğu bu çağdaş kuruluş, söz konusu olaya iliş
kin raporunu Başbakanlığa gönderdiği sırada, ihale zarflannı açan kişi başbakanlık koltuğunda 
oturuyordu. Bu, Türk bürokrasi ve denetleme tarihinde ender görülen örnek bir olaydır. İşte, böyle 
bir kuruluşu, sözde reform tasansıyla tarihe gömüyorsunuz." 

Değerli arkadaşlanm, bir başka paragraf: "Bu söylediklerimi politika yapıyor diye düşünenlere 
sesleniyorum. Bu geçici 3 üncü maddeyle, sadece bir kuruluş değil, bir zihniyet, cezalandınlmak 
suretiyle tasfiye edilmek istenmektedir. 'Ben kamusal alan tanımam' çıkışıyla, iktidann arkabahçesi 
olduğu işaretini veren Sayıştay Başkanının ısrarlı talep ve yanlış yönlendirmesiyle oluşturulan bu 
cezalandırma maddesi, üzülerek belirtmemiz gerekir ki, devlet adına büyük bir ayıp olarak tarihe 
geçecektir." 

Evet, sanıyorum bir paragraf daha sunarsam yeterli olacak sayın milletvekilleri. 
"Değerli arkadaşlar, bunun gelişigüzel, bilinçsiz bir şekilde yapılmadığına hiç kuşku yoktur. 

Yüksek Denetleme Kurulunda, bugün kurul üyesi olarak görev yapan iki müsteşar, bir müsteşar yar
dımcısı ve dört genel müdür bulunmaktadır. Diğer üyeler, yıllarca denetçilik ve başdenetçilik yap
tıktan sonra, bu göreve gelmişlerdir. Bu kişilerin, yıllar sonra müsteşarlık, genel müdürlük gibi 
görevlerden sonra denetçilik yapmalan; yani, bu haksızlığı kabul etmeleri elbette mümkün değildir. 
İşte, bu haksız, hukuksuz düzenlemenin temel amacı, Yüksek Denetleme Kurulu başkan ve 
üyelerini, emekliliklerini istemeye zorlayarak tasfiye etmek ve yerlerine, KİT denetiminin Sayış-
taya verilmesiyle artan iş hacmini sebep gösterip, alınacak yeni üye kadrolanna kendi adamlannı 
getirmektir." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
KEMAL SAĞ (Devamla) - Evet Sayın Başkanım, tamamlayacağım. 
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Devam ediyorum: "Evet, bu devlet ayıbı, Yüksek Denetleme Kurulunun, çağdaş denetimin tüm 
tekniklerini bilen, aydın, çağdaş insanlarını Atatürk'ün kurduğu kurulla beraber tasfiye etmek 
amacıyla yapılmaktadır. 

Yüksek Denetleme Kurulunun başkan ve üyeleri ile diğer meslek personeli, bu haksızlık kar
şısında onurlarını kurtarmak için elbette emekliliklerini isteyeceklerdir. Ama, bilinmelidir ki, yanlış 
hesap bir gün düzeltilecek, hak yerini bulacaktır. 

Saygılarımla." 
Bu mektup burada bitiyor. 
Değerli milletvekilleri, bizim bu maddeye ilişkin bir önergemiz var. Biz, bu önergeyle, bu mad

denin kaldırılmasını talep ediyoruz, umarım değerlendirmeye alırsınız. 
Grubumun ve şahsımın görüşlerini açıkladım. Hepinizi, bu düşüncelerle, saygıyla selam

lıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sağ. 
Şahsı adına, Ankara Milletvekili Sayın Telat Karapınar; buyurun. (AK Parti sıralarından al

kışlar) 
TELAT KARAPINAR (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 

349 sıra sayılı yasa tasarısının geçici 3 üncü maddesiyle ilgili görüşlerimi bildirmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Geçici 3 üncü madde, Yüksek Denetleme Kurulunun personel, araç, gereç ve her türlü taşınır ve 
taşınmaz mallarının ve bütçesinin Sayıştaya devredilmesiyle ilgili olup, yerinde bir düzenlemedir. 

Bu konuda olumlu oy vereceğimi bildirir, hepinizi saygıyla selamlarım. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karapınar. 
Sayın milletvekilleri, soru-cevap kısmına geçiyoruz. 
Sayın Koç, buyurun. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, sizin yanıtlamanızı istirham edeceğim. 
Bakın, denetlemeyle ilgili önemli gündem maddelerinin konuşulduğu bir oturumdayız ve Tür

kiye'deki en saygın denetim kurumlanndan bir tanesi Sayıştay. Demin, Sayın Bakan, yanılmıyor
sam, kendisini yürütmenin bir üyesi olarak tanımladı ve yasama organının bir üyesi olarak bulun
madığını ima etti ve herhalde, bakanlığının görevi kapsamındaki bir benzetmeyle de, Meclise dön
dü "top sizde" dedi. 

Top kimde Sayın Bakan? Top, Sayın Meclis Başkanı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu Baş
kanına gönderildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Afyon Millet
vekili Sayın Sait Açba; Başkanvekili, Bursa Milletvekili Sayın Altan Karapaşaoğlu. Topun kimde 
olduğunu, devamını öğrenmek istiyor musunuz Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Ben 
zaten başka birini söylemedim ki, Mecliste dedim. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Evet, evet... 
O top orada nasıl işleyecek Sayın Bakan? Niye, Sayıştay üyesi seçimini Plan ve Bütçe Komis

yonunda gündeme getirmiyorsunuz? Niye bu kurumu tıkıyorsunuz? Böyle ucuz sözlerle kurtul
manız mümkün değil! 

Saygılar sunuyorum. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHIN (istanbul) -
Muhatapları cevabını verir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koç. 
Buyurun Sayın Mesut Özakcan. 
MEHMET MESUT ÖZAKCAN (Aydın) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Bakan, Sayın Cumhurbaşkanının, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısına atıfta 

bulunarak, İl Özel İdaresi Kanununu geri gönderdiğini söylediniz. Demek ki -açıklamanıza göre-
Sayın Cumhurbaşkanımız, henüz gönderilmeyen tasarıyı bile okumuş, incelemiş. İl Özel İdaresi 
Kanununu okumadığı sonucuna nasıl vardınız Sayın Bakanım? 

İkinci sorum: "Sayıştay konusunda top Türkiye Büyük Meclisinin, buyurun, top sizde" dediniz. 
Sayın Bakanım, Sayıştay üyelerinin belirlenmesiyle ilgili yazı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığımızca, altı ay önce Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığımıza gönderilmiş. Biz, Cumhuriyet 
Halk Partisi milletvekilleri olarak -hem tek tek hem de toplu yazarak- Sayın Komisyon Baş
kanımızdan, Sayıştay üyelerinin belirlenmesiyle ilgili konunun gündeme alınmasını talep ettik; an
cak, bugüne kadar komisyon gündemimize gelmedi. Bu durumda, acaba, merak ediyorum, top Yüce 
Mecliste mi; yoksa, görevini titizlikle yapan Sayın Komisyon Başkanımızın iradesini aşan başka bir 
güç, topu bir yerlere mi sakladı?! 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özakcan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. 
Biraz önce, Sayın Kemal Sağ, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanından aldığını 

ifade ettiği bir mektup... 
KEMAL SAĞ (Adana) - Emekli başkan, Sayın Bakan, emekli başkan... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - An

cak, o şekilde zabıtlara geçmiş olabilir... 
KEMAL SAG (Adana) - Düzeltiyorum, emekli başkan, Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Tamam. 
Çünkü, şu anda, bu görevi vekâleten yürüten arkadaşımız böyle bir mektup yazmadığını ifade 

etti; onun için sormuştum. Emekli başkansa, tabiî, bir diyeceğim yok. 
Sayın Koç, benim, demin, yürütme organının bir mensubu olarak burada oturduğumu "yasama 

organının bir mensubu değil misiniz aynı zamanda" ifadesini kullandılar. Şu anda, burada, hükümeti 
temsilen bulunuyorum, bunu ifade etmek istedim; yani "yürütme organının bir mensubu olarak 
burada bulunuyorum" dedim. 

Milletvekili arkadaşımız Sayın Mesut Bey de aynı konuya temas etti. Plan ve Bütçe Komis
yonunda ise konu -Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlarımız var- oradaki bir kanun 
tasarısının, teklifinin veya bir işin nasıl gündeme alınacağı İçtüzükte bellidir. Konunun, o süreç 
içerisinde çözümlenmesi lazım. "Niye bunu gündeme almıyorsunuz" sorusunun direkt muhatabı 
ben olamam; çünkü. Komisyonun Başkanı veya İçtüzüğe göre o komisyonun gündemini kimler 
yapacaksa, tabiî ki, onlar yapar; bu soruların muhatabı da direkt onlardır. Ben, bu bağlamda "top 
Meclistedir" derken, bunu ifade etmek istedim. 
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Bunun dışında, yine, Mesut Bey, İl Özel İdaresi Yasasının Sayın Cumhurbaşkanınca okun
mamış olduğu şeklinde bir ifade kullandığımı ifade ettiler. Ben, demin, bir soru üzerine verdiğim 
cevapta da belirtmiştim; burada 49 maddesi görüşülen ve şimdi de görüşülmeye devam edilen kamu 
yönetimiyle ilgili tasanda, millî eğitimle ilgili hizmetlerin merkezî yönetimin elinde bulunmaya 
devam edeceğini, bunun, Sayın Cumhurbaşkanımızca, bilinerek, geri gönderme gerekçesinin buna 
göre yazılmış olmasını düşündüğümü, herhalde bunun gözden kaçtığını ifade ettim; ama, gerekçeyi 
okuduğumuzda, buraya da atıfta bulunduğu için, mutlaka dikkatli şekilde incelenmiş olmalıydı an
lamına kullandım. Herhalde, bu kadar bir değerlendirme yapmamı da yadırgamazsınız diye 
düşünüyorum. 

Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 3 adet önerge vardır; önergeleri önce geliş sırasına göre 

okutacağım, sonra aykınhklarına göre de işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansının geçici 3 üncü maddesinin birin

ci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve ikinci fıkrasına ikinci cümleden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Taner Yıldız Mustafa Cumur 
Ankara Kayseri Trabzon 

A. Müfit Yetkin Nusret Bayraktar 
Şanlıurfa İstanbul 

"Yüksek Denetleme Kurulunun personeli, araç, gereç, her türlü taşınır ve hizmet binası dışın
daki taşınmaz mallan ve bütçesi Sayıştaya, hizmet binası ise Başbakanlığa devredilmiştir." 

"Sayıştay Genel Kurulu, bunlardan, yaşlan itibariyle birinci sınıfa aynldıktan sonra Sayıştay-
da altı yılını doldurmalan mümkün olmayanlar için bu süreyi kısaltmaya yetkilidir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 349 sıra sayılı Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansının geçici madde 

3'ün ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Kemal Kılıçdaroğlu M. Akif Hamzaçebi Oğuz Oyan 

İstanbul Trabzon İzmir 
Ali Dinçer Muharrem Eskiyapan Yüksel Çorbacıoğlu 

Bursa Kayseri Artvin 
"Yüksek Denetleme Kurulunda çalışanlardan; başkan ve üyeler, başka bir işleme gerek kal

maksızın ve kadro şartı aranmaksızın Sayıştay Üyeliğine; başdenetçi, denetçi ve denetçi yardım
cıları da kazanılmış hak aylık derecelerine uygun Sayıştay uzman denetçisi, Sayıştay başdenetçisi, 
Sayıştay denetçisi ve Sayıştay denetçi yardımcısı kadrolanna atanmış sayılır. Sayıştay uzman denet
çiliğine atanmış sayılan başdenetçi ve denetçilerin birinci sınıfa aynlmalanna ve uygulamaya iliş
kin hususlar 832 sayılı Sayıştay Kanunu çerçevesinde Sayıştay Genel Kurulunca belirlenir. Diğer 
personel ise Sayıştay Başkanınca kadro şartı aranmaksızın durumlanna uygun kadrolara atanır. 
Devirle ilgili bütün işlemler Sayıştay Başkanınca yerine getirilir." 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Okutacağım üçüncü önerge en aykın önerge olup, okutup işleme alacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının geçici 3 üncü maddesinin tasan 

metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
Ali Topuz Kemal Sağ Atilla Kart 
İstanbul Adana Konya 

Rasim Çakır Mehmet Yıldınm 
Edirne Kastamonu 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul)- Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul)- Biz 

de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Gerekçeyi mi okutayım, söz talebiniz mi var? 
ALİ TOPUZ (İstanbul)- Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bildiğiniz gibi, Aralık 2003'te Mecliste yasalaşan Kamu Malî Yönetim ve Kontrol Kanununda 

kamu kaynaklannın denetimi için "içdenetim-dış denetim" yapılanması getirilmiş, içdenetimin, 
kamu kurumlannda harcama öncesi ve sonrasında yerindelik denetimi yapacağı, dışdenetimin ise 
Sayıştay tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmıştı. Bu tasandan, bundan sonraki dönem
de, Sayıştayın yerindelik denetiminden çok performans denetimine ağırlık vereceği anlaşılmaktadır. 
Nitekim, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansında, Sayıştaya tek dışdenetim kuruluşu olma mis
yonunun yüklendiğini görüyoruz. 

Birleşmeden beklenen sonuçlann alınabilmesi için, Yüksek Denetleme Kurulunda altmışbeş 
yılda oluşan performans denetimi yöntem ve uygulamalannın Sayıştay bünyesine taşınması mut
laka sağlanmalıdır. Ne yazık ki, getirilen bu düzenlemede, buna yeterince özen gösterilmediği açık
ça anlaşılıyor. Yüksek Denetleme Kurulu tarafından, TBMM adına yapılmakta olan denetim 
modelinde; KİT'ler malî, idarî, iktisadî, hukukî ve teknik yönden sürekli olarak idarî ve teknik 
denetçiler tarafından denetlenerek, kuruluşlann kendilerine tahsis edilen kamu kaynaklannı, 
modern işletmecilik kurallanna göre, verimli, etkin ve tutumlu olarak kullanıp, kârlı bir şekilde 
çalışıp çalışmadıktan incelenmek suretiyle, ulaştıklan faaliyet sonuçlan ve tespit edilen sorunlara 
ilişkin çözüm önerileri, geniş kapsamlı bir yıllık denetim raporu haline getirilerek, TBMM'ye sunul
maktadır. TBMM'de Komisyon çalışmalan sırasında, denetlenen kuruluşlann yöneticileri ve ilgili 
bulunduklan bakanlık temsilcileri ile Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu yetkilileri bulunur ve dinlenir. 

Bilindiği üzere, Anayasanın 160 inci maddesinde, Sayıştayın denetim alanı, genel ve katma 
bütçeli idarelerle sınırlandınlmış, 165 inci madde hükmüyle de KİT'lerin denetiminin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisince yapılacağı hükme bağlanmış, maddenin gerekçesinde de, bu denetimin 
Yüksek Denetleme Kurulu raporlan esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir. Bu düzenlemeye rağmen, 
KİT'lerin denetiminin Anayasada görev alanının sadece genel ve katma bütçeli kuruluşlann 
denetimi olarak belirlenen Sayıştaya verilmesinin Anayasaya aykın olduğunu düşünüyoruz. Bu 
nedenle, mevcut KİT denetim usul ve esaslannın korunması, hem anayasal bir zorunluluk hem de 
yönetimle denetimin, sağlıklı iletişimi açılarından gereklidir. Faaliyetleri ve tabi olduklan mevzuat
ları farklılık arz eden kurumlann denetimi uzmanlık gerektirir. Yüksek Denetleme Kurulunda alt
mışbeş yıldır sürekli güncellenerek bugünkü şeklini alan denetim bilgi ve yöntemlerini Sayıştaya 
adapte etmeden, Sayıştayın kendisine yüklenen bu misyonu taşıması mümkün değildir. 
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Maddede yer alan bir başka yanlış da, Yüksek Denetleme Kurulu meslek mensupları ile Sayış
tay meslek mensuplarının kazanılmış haklar bakımından dengesiz ve eşitliğe aykırı bir ayırıma tabi 
tutulmasıdır. Yüksek Denetleme Kurulunun Sayıştay ile birleştirilmesinde personelin özlük hak
larının korunmasına ve meslek mensuplarının Yüksek Denetleme Kurulundaki hizmet sürelerinin 
değerlendirilmesine hiç önem verilmemiş; başkan ve üyeler, Bakanlar Kurulunca atanmalan bile 
dikkate alınmaksızın, unvan kaybına maruz bırakılarak uzman denetçi kadrolarına atanmış sayıl
mışlardır. Madde metninde olmayan; fakat, madde gerekçesinde, maddenin lafzına da aykm 
ifadelerle, Yüksek Denetleme Kurulu meslek mensuplarının bazı özlük haklarını kazanmaları için 
Sayıştayda üç ve altı yıllık süreleri çalışarak doldurmaları istenilmektedir. Maddede, Yüksek Denet
leme Kurulu meslek mensuplarından onaltı yıldan otuz yılı aşan süreye kadar hizmeti bulunanların 
tümü, onaltı yıl hizmeti bulunan Sayıştay meslek mensupları ile aynı özlük haklarına sahip kılın
mış, böylelikle önemli bir hak kaybına ve mağduriyete neden olunmuştur. Bakanlar Kurulu kararıy
la Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğine yapılan bir atamayı hiçe saymanın yakışık almadığı düşün
cesindeyiz. 

Bu düşünce ve tespitler sonucu, yasanın bu maddesinin çıkarılması görüşündeyiz. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 349 sıra sayılı Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının geçici madde 

3'ün ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Kemal Kılıçdaroğlu (İstanbul) ve arkadaşları 

"Yüksek Denetleme Kurulunda çalışanlardan; başkan ve üyeler, başka bir işleme gerek kal
maksızın ve kadro şartı aranmaksızın Sayıştay üyeliğine; başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcıları 
da kazanılmış hak aylık derecelerine uygun Sayıştay uzman denetçisi, Sayıştay başdenetçisi, Sayış
tay denetçisi ve Sayıştay denetçi yardımcısı kadrolarına atanmış sayılır. Sayıştay uzman denet
çiliğine atanmış sayılan başdenetçi ve denetçilerin birinci sınıfa ayrılmalarına ve uygulamaya iliş
kin hususlar 832 sayılı Sayıştay Kanunu çerçevesinde Sayıştay Genel Kurulunca belirlenir. Diğer 
personel ise Sayıştay Başkanınca kadro şartı aranmaksızın durumlarına uygun kadrolara atanır. 
Devirle ilgili bütün işlemler Sayıştay Başkanınca yerine getirilir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Biz 

de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Söz mü istiyorsunuz efendim. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, aslında, söz almamın temel nedeni yaptığımız bir haksızlığı size bir 

daha sunmak içindir. Haksızlık şu: Sayıştay üyesi olmak için genel müdürlük, müsteşar yardım
cılığı, müsteşarlık yapmak gibi kurallar var; belli bir süre kamuda çalışma var ve onlar seçilebiliyor-
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lar. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyesi olmak için de, yine, en az genel müdürlük, müs
teşar yardımcılığı veya müsteşarlık görevlerini yapmak gerekiyor. Dolayısıyla, atanma şekilleri 
dışında, kurumlar itibariyle aynı insanlar bunlar. Şimdi, biz, bu tasarıyla, Bakanlar Kurulu kararıy
la Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğine atananları Sayıştaya normal denetçi diye tayin 
ediyoruz. 

Ben, sadece, yaptığınız işin ne kadar haksız ve Parlamentonun da ne kadar duyarsız olduğunu, 
insan haklarıyla bu denli oynamaya, acaba, bizim hakkımızın olup olmadığını bilgilerinize sunmak 
için söz aldım. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansı"nın geçici 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesinf ve ikinci fıkrasına ikinci cümleden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz (Ankara) ve arkadaşları 
"Yüksek Denetleme Kurulunun personeli, araç, gereç, her türlü taşınır ve hizmet binası dışın

daki taşınmaz mallan ve bütçesi Sayıştaya, hizmet binası ise Başbakanlığa devredilmiştir." 
"Sayıştay Genel Kurulu, bunlardan, yaşlan itibariyle birinci sınıfa aynldıktan sonra Sayıştay-

da altı yılını doldurmalan mümkün olmayanlar için bu süreyi kısaltmaya yetkilidir." 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Takdire bırakıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçe mi okunsun, yoksa, söz talebiniz mi var? 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Başbakanlık, hizmetlerini, merkez binası dışında, bazılanna kira ödediği dört farklı yerde bulunan 

binalarda yerine getirmektedir. Bu binalann bir kısmı hizmet binası şeklinde inşa edilmediğinden, hiz
metin yerine getirilmesinde aksamalar da yaşanmaktadır. Merkez binası dışındaki birimlerin tek yerde 
toplanması ve hizmette verimliliğin artınlması amacıyla değişiklik önerilmektedir. 

Aynca, geçici 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre, Sayıştay uzman denetçiliğine atanmış 
sayılan başdenetçi ve denetçilerin birinci sınıfa aynlmalanna ve uygulamaya ilişkin hususlann 832 
sayılı Kanun çerçevesinde Sayıştay Genel Kuıulunca belirlenmesi öngörülmektedir. Buna göre, 
belirtilen kişilerin bazı malî haklan kazanması için tamamlanması gereken süreler bakımından daha 
önceki hizmet sürelerine bakılmadan Sayıştayda geçecek hizmet sürelerinin esas alınması gerek
mektedir. Ancak, bu durumda bulunan kişilerden mecburî emeklilik yaşı olan 65 yaşına kadar altı 
yıllık süreyi tamamlaması mümkün olmayanlar düşünülerek, Sayıştay Genel Kuruluna söz konusu 
süreyi kısaltma yetkisinin verilmesinde fayda bulunmaktadır. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Öner

ge kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, İçtüzüğün 57 nci maddesine göre yoklama yapılmasını 

talep ediyoruz. 
BAŞKAN - Efendim. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Oylamaya geçtiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Başkan, Sayın Topuz, ben oylama işlemini başlatmıştım "kabul edenler" 

dedim, siz ayağa kalktınız. Bir dahaki maddenin oylamasında talep edersiniz. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, madde oylamasına geçmeden biz ayağa kalktık ve yok
lama istedik. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Devletin temel nizamını değiştiren yasa yapılıyor. 
BAŞKAN - Sayın Topuz, arkadaşlarımın tespiti de benim gibi. Ben, önergeden sonra "maddeyi 

kabul edenler" şeklinde söyledikten sonra siz ayağa kalktınız. 
Bir dahaki madde oylamasında talep edersiniz. 
Teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
...Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 4. - 23 üncü maddede öngörülen Bakanlar Kurulu karan üç ay içinde 

çıkarılır. 23 üncü maddede sözü edilen bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı 
teşkilatı bu kararnameye göre yapılacak görevlendirmelerin tamamlanmasına kadar görevlerine 
devam ederler. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına İstanbul Milletvekili Sayın 

Onur Öymen; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 

Kamu Yönetimi Reform Yasası Tasarısının geçici 4 üncü maddesi hakkında Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum, daha sonra kişisel görüşlerimi 
de sunmaya çalışacağım; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu yasa tasansı, bildiğiniz gibi, devletimizin temel yapısını değiştirmeyi 
hedefleyen bir taşandır. O bakımdan, bu tasarının kusursuz olması, Türkiye'yi gerçekten çağdaş bir 
ülke haline her açıdan getirmesi önem taşıyor. 

Arkadaşlanmız çeşitli eleştirilerde bulundular. Biz de daha önceki görüşmelerde görüşlerimizi 
açıklamıştık. Bu yasa tasansının Anayasaya aykırı olduğunu söyleyen arkadaşlanmız oldu; bu yasa 
tasarısının çağdaş ülkelerin normlanyla bağdaşmadığını söyleyen arkadaşlanmız oldu; ama, şu anda 
gündemimizde olan maddenin, yani, geçici 4 üncü maddenin ve onunla bağlantılı olan tasannın 23 ün
cü maddesinin bir başka özelliği var; onu bu vesileyle huzurunuzda dikkatinize getirmek istiyorum. 

Bu madde, uygulanması mümkün olmayan bir maddedir. Sayın Bakan biraz önce çok haklı 
olarak "herkes hata yapabilir" dedi; işte, bu madde, gerçekten ne kadar büyük bir hata 
yapılabileceğinin çok tipik bir örneğidir. Eğer, bu yasa tasarısı Avrupa Uyum Komisyonuna gelmiş 
olsaydı, biz orada bunu irdeleyecektik, diğer ülkelerin uygulamalannı da dikkate alacaktık ve bu 
görüşlerimi/i orada da kayda geçirecektik ve belki, bu hatanın yapılmasını önleyecektik. 
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Değerli arkadaşlar, geçici 4 üncü maddede ne deniliyor: "Bakanlar Kurulu, 23 üncü maddede 
öngörülen karan üç ay içinde çıkaracaktır." Nasıl bir karar çıkaracak; 23 üncü maddede deniliyor 
ki:"Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından hangilerinin hangi ülkelerde yurtdışı hiz
meti sunacağı Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır." Yani, bunu kararlaştıracak. Bakanlar Kurulu, üç 
ay içinde böyle bir karar alacak; şu kurum ve kuruluşlarımızın yurtdışında temsilcilik açmaları, hiz
met götürmeleri için karar alacak. 

Peki, değerli arkadaşlarım, 23 üncü maddede başka ne deniliyor: "Bu görevlere Dışişleri 
Bakanlığı elemanları atanamaz ve görevlendirilemez." Yani, hangi alanlarda dıştemsilci atanacak-
sa, o alanlarda, ilgili bakanlıkların, kuruluşların temsilcileri görev yapacak; o görevlere Dışişleri 
memurları atanamayacak ve Dışişleri memurları görevlendirilemeyecek. 

Şimdi, ben, size bir bilgi vermek istiyorum: Şu anda, Türkiye'nin, yurtdışında 93 tane büyükel
çiliği, 11 tane daimî temsilciliği, 60 tane de konsolosluğu var. Buralarda görevli müşavir sayısı, 
aşağı yukarı şöyle: Hazinenin 42 tane, Basın Yayının 26 tane, Devlet Planlamanın 7 tane, Dış 
Ticaretin 84 tane, Millî Eğitim Bakanlığının 46 tane, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 43 
tane var vesaire... 

Şimdi, soruyorum arkadaşlar: Bu müşavirliklerin bulunmadığı ülkelerde, devlet, bu hizmeti 
nasıl yapacaktır? Bütün dış temsilciliklerimizde, Dışişleri memurlan var ve şu anda bu görevi bu 
arkadaşlar yapıyor. Siz, hayır yapamazlar, bu görevlere atanamazlar ve bu görevlerle görevlen
dirilemezler diyorsunuz. Peki, bu hizmetleri kim yapacak? Bu hizmetleri durduracak mısınız; yani, 
Millî Eğitim müşavirinin olmadığı bir ülkede böyle bir konu ortaya çıktığında, bir vatandaşımızın 
Millî Eğitimle ilgili bir talebi olduğunda bu hizmeti kim yapacak; Dışişleri memurundan başka 
yapabilecek kimse var mı?! Nasıl yasaklayabilirsiniz Dışişleri memurlarının bu görevleri yap
masını?! Bu, devleti, o ülkelerde durdurmak demektir, devleti çalışamaz hale getirmek demektir. 

Şunu soruyorum Sayın Bakana: Bu kadar araştırma yaptınız böyle bir kanun tasarısını hazır
lamak için de, eminim ki, çok değerli uzmanlarınız dünyanın çeşitli ülkelerinin mevzuatını in
celediler, hangi ülkenin mevzuatında böyle bir hüküm buldunuz?! Hangi ülkenin Dışişleri Bakan
lığı memurlarının, dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir devlet görevini yapmaları yasaklan
mıştır?! Bunu ilk defa biz yapıyoruz. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti, Türk diplomatlarına, dünyanın 
belli ülkelerinde, belli dış hizmetleri yapmayı yasaklıyor. Bu 23 üncü maddenin başka bir anlamı 
yok, başka bir anlamı olamaz. Bu görevlerde Bakanlar Kurulunun tayin edeceği kuruluşlar görev 
yapar, onların atayacağı insanlar Dışişleri kadrolarında görev yapar, zinhar, Dışişleri mensupları bu 
görevleri yapamaz deniliyor. 

Değerli arkadaşlar, bu, eğer, bir hatanın mahsulüyse, unutulmuş bir noktaysa, dikkatten kaç
mışsa, anlayışla kanşlanabilir. Hükümeti uyarıyoruz; lütfen, derhal bunu düzeltiniz, derhal bu mad
deyi düzeltiniz, geri çekiniz, gerekli önlemi alınız; ama, yapmazsanız, gerçekten, bu, tarihe büyük 
bir hata olarak geçecektir, Yüce Meclisin bile bile yaptığı -çünkü, uyarıyoruz- bir hata olarak 
geçecektir. Yalnız hükümetin değil, bizim de ortak kusurumuz olarak geçecektir. Dışişleri memur
larını bu hizmeti yapmaktan men etmek, onlara bu hizmeti yasaklamak, gerçekten, devlete 
verebileceğimiz büyük bir zarardır. Sayın Bakanı uyarıyorum, bunu eğer düzeltirse, gerçekten, 
önemli bir katkı sağlamış olacak. 

Değerli arkadaşlarım, Dışişleri memurlarından bahsederken bir noktaya dikkatinizi çekmek is
tiyorum: Dışişleri Bakanlığı, bizim arkamızdaki Osmanlının kuruluşundan sayarsak, yediyüz yıllık 
devlet geleneğini temsil ediyor, bu arkadaşlarımız seksen yıllık cumhuriyet geleneğini temsil ediyor 
ve Dışişleri Bakanlığının yapısı, teşkilatı, görevleri çok dikkatle düzenlenmiştir. Bugün, Dışişleri 
Bakanlığının çalışmalarını, personelinin faaliyetlerini düzenleyen yasalar, u/.un yılların tecrübesinin 
mahsulüdür. O bakımdan, hükümeti, bu konularda çok dikkatli olmaya da\ et ediyoruz. 
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Şimdi, basında yer alan haberleri görüyoruz. Bu haberlere baktığımız zaman, öyle anlıyoruz ki, 
Dışişlerinin yapısını, çalışmasını, personelinin durumunu kökten etkileyecek birtakım teşebbüsler 
söz konusudur. Bu tasarının içinde de var; yurtdışına atanacak başka bakanlık mensuplarını Dışiş
leri Bakanlığının kadrolarında görevlendireceğiz diyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, bunu Dışişlerine sordunuz mu? Dışişleri Bakanlığının uzmanları teknik bil
gi verdiler mi size? Şimdiye kadarki hükümetler niçin bunu yapmamış acaba? Niçin şimdiye kadar 
kimsenin aklına gelmemiş de, şimdi bizim aklımıza geliyor? Bunun sakıncalarını düşündünüz mü? 

Geçmişte bir iki örneği var. Bir iki defa, başka bir kuruluşun mensupları, yurtdışındaki millet
lerarası bir kuruluşta görevlendirilmeleri için, önce Dışişleri kadrosunda görevlendirilmişler, sonra 
yurtdışına atanmışlar. Sonra bunun doğurabildiği sıkıntıları size anlatamam. Bu arkadaşlarımız, 
görevleri bitince perişan olmuşlardır. Bakanlık kadrosunda çalışamazlar; çünkü, o göreve tekabül 
eden bir Dışişleri hizmeti yok. Eski görevine iade etmek istiyorsunuz, o bakanlık ben almam diyor. 
İnsanlar ortada kalmıştır. Çok değerli uzmanlarımız gerçekten perişan olmuşlardır. 

İşte, bu gibi tecrübelere dayanarak, Dışişleri Bakanlığı, öteden beri, daima, başka kuruluşların 
mensuplarının, Dışişleri kadrolarından değil de, kendi bakanlıklarının kadrolarından yurtdışına 
atanmalarını önermiştir, uygulama bu yönde olmuştur. Gayet tabiî ki, yurtdışındaki büyükel
çilerimiz, yurtdışındaki misyon şeflerimiz onların sicil amiridir, onların çalışmalarını denetler, 
faaliyetlerini gözetir. Bütün bunları, biz, her zaman yaparız; ama, bunları Dışişleri kadrosuna sok
tuğunuz zaman, bileceksiniz ki, çok büyük bir sıkıntıyı davet ediyorsunuz. 

Aranızda bu işin uzmanları vardır; her iki partide de vardır. Ben eminim ki, bu işlerle uğraşmış 
arkadaşlarımız vardır. Bizim hükümete tavsiyemiz şudur: Bu gibi önemli değişiklikleri yaparken, 
lütfen, ilgili kuruluşlara danışınız, ilgili kuruluşların görüşlerini alınız; onlar size teknik yönden izah 
etsinler, yapılan iş doğru mudur yanlış mıdır, eksik midir, ne sıkıntılar yaratabilir, hangi sorunları 
birlikte getirebilir. 

İşte, ben, bunları, Yüce Meclisin dikkatine getirmek istiyorum, hükümetin dikkatine getirmek 
istiyorum. 

Çok değerli arkadaşlar, şimdi, bu vesileyle yine, bu personelle ilgili gazetelere de yansıyan bir 
konuyu Yüce Meclisin dikkatine sunmak istiyorum. Sayın Bakanın dikkatine sunmak istiyorum. 
Öyle anlaşılıyor ki, bu hükümet zamanında başlamasa bile, bu hükümet zamanında devam eden bir 
uygulama var. Bu uygulama şudur: Dışişleri Bakanlığında göreve alınacak insanlara psikolojik test 
uygulanıyor. Neymiş bu psikolojik test? Ben, bu konuda, Sayın Dışişleri Bakanına bir soru önergesi 
yönelttim. Kendisinden resmî cevap alamadım; ama, basın yoluyla, bize "bizden önce başlamıştır, 
başka ülkelerden, Amerika'dan örnek alınmıştır ve biz, bu şekilde, geçmiş bir uygulamayı sür
dürüyoruz" şeklinde kısa bir cevap verdi. 

Şimdi, hükümetimize böyle cevapları yakıştıramıyoruz. Hükümet şunu dese, eğer, evet biz de 
inceledik, çok da doğru olduğuna kanaat getirdik, çok isabetlidir, faydalıdır, buna kanaat getirdik, 
onun için uyguluyoruz. Yoksa, sizden önce başlamış olması yeterli bir gerekçe değil. Eğer, doğru 
bir şey ise, gayet tabiî ki, sürdüreceksiniz, içerisinde yanlışlar varsa, o zaman, bu yanlışları düzel
teceksiniz. 

Şimdi, Sayın Bakan, biraz aceleyle cevap verme telaşına düştüğünden, kendini çok zor durum
da bırakmıştır. Şunun için: "Bu testi Amerika'dan aldık" diyor. Değerli arkadaşlarım, Amerika'da, 
Minnesota testi dedikleri, MMP1 adıyla anılan bu test, 1943 yılında uygulanmaya başlanmış ve bu 
test, önce akıl hastaneleri için düşünülmüş, oradaki psikiyatrik tedavi sistemlerinde uygulanmak 
için düşünülmüş, daha sonra polisliğe alınırken, buna benzer uygulamalarda da, bu test uygulanmış; 
fakat, belki Sayın Bakana bu bilgi ulaşmadı, bu testin uygulanması Amerika'da müthiş bir tepki 
uyandırmış. Müthiş tepki uyandırmış; çünkü, bu teste, insanlann inançlarıyla ilgili bilgiler 
soruluyor. Şimdi, Türkçeyc birisi tercüme etmiş -kim etmişse- orijinal metninde şu sorular var; yani, 
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"Amerika'dan aldık" diyor ya, Amerika'da şu sorular var: "Hazreti İsa'nın kutsal üçlüde ikinci sırada 
geldiğine inanır mısınız? Peygamberlerin öğretilerine inanıyor musunuz? Kiliseye sık gider 
misiniz? İncil'i sık okur musunuz?" Bizdeki soruda "Kur'an'ı haftada kaç defa okursunuz" deniliyor. 
Belli ki buradan tercüme edilmiş. Ve diyorlar ki: "Ne var bunda. İşte Amerika yapıyor, biz de 
yapıyoruz." Bilmedikleri şu: Değerli arkadaşlarım, bu test Amerika'da iptal edilmiş biliyor 
musunuz? Bu test Amerika'da iptal edilmiş. O kadar tepki gelmiş ki, o kadar davalar açılmış ki, dev
let bazı yerlerde bu test uygulandığı için dava açan insanlara tazminat ödemek zorunda kalmış. Şim
di sizi de dava ederlerse ne yapacaksınız? Mesela, Amerika'da Delaware Polis Dairesinde 1998 
yılında bu teste giren Donovan Hawkins isimli bir zat devleti dava ediyor: "Sizin hakkınız yok 
benim inançlarım hakkında soru sormaya. Bu Tanrı ile benim aramda bir iş, sizi ne alakadar ediyor, 
nasıl sorarsınız bu soruyu" diyor, dava ediyor ve devlet sonunda bakıyor davayı kaybedecek, uzlaş
ma yoluna gidiyor, 50 000 dolar tazminat ödüyor. Şimdi o yüzden bu test yürürlükten kaldırılmış. 
1998 yılında yeni bir test uygulanmış. Yeni testte bu sorular yok. Yani, yeni testte "haftada kaç defa 
İncil okursunuz", "kiliseye kaç defa gidersiniz" gibi sorular yok. İşte onun için biz Sayın Dışişleri 
Bakanımıza tavsiye ediyoruz; bu gibi sorularla muhatap olduğunda, hemen böyle bir refleksle cevap 
vermek yerine, biraz incelesin, biraz araştırsın, biraz uzmanlara sorsun. Bir psikoloji uzmanının 
yaptığı bir hatayı siyasî bir sorumlu olarak Sayın Bakanın üstlenmesi şart değil. O konuda, rica 
ediyoruz, daha dikkatli değerlendiriniz, kendinizi, hükümetinizi güç duruma düşürmeyiniz. 

Efendim, yeni yapılan Amerikan testi mükemmel mi; değil. Bizce, onun içinde de bizim 
Anayasamızla bağdaşmayan hükümler var. Yani, bir testi Amerikalılar yaptı diye mutlaka uy
gulamak zorunda mıyız biz? Bizim tavsiyemiz, ülkemizin Anayasasıyla bağdaşmayan, çağdaş dev
let anlayışıyla bağdaşmayan, laiklik zihniyetiyle bağdaşmayan uygulamalardan kaçınmalarıdır; 
bunu, bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN -Sayın Öymen; sözlerinizi toparlar mısınız. 
Buyurun. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Sayın Başkan, bu vesileyle, birkaç cümleyle daha kişisel görüş

lerimi de açıklama fırsatı verirseniz, bir noktaya daha değinip tamamlayayım. 
Bir de, gazetelere intikal eden bilgilere göre, bazı uzmanlar Dışişleri Bakanlığından görevlen

diriliyor; Avrupa İnsan Haklan Mahkemesiyle ilgili olarak yürütülen davalarla ilgili bazı uzman
ların görevlendirildiği söyleniyor ve bu uzmanların kişisel eğilimlerinin, bizim Anayasamızın ön
gördüğü laik devlet anlayışıyla bağdaşmadığına dair bazı bilgiler gazetelerde yer alıyor. 

Bu konuda da hükümeti uyarıyoruz, bu konuda da dikkatinizi çekiyoruz; çünkü, değerli ar
kadaşlarım, biz, şimdiye kadar hiçbir Avrupa Konseyi üyesi ülkenin yapmadığı bir hatayı yaptık; 
geçen sene, bu türbanla ilgili olarak devleti dava eden bir şahsa karşı, devletin verdiği savunmayı 
geri çektirdik siyasî kararla. Devletiniz, şimdiye kadar savunduğumuz görüşler doğrultusunda 
davacıya karşı Türkiye'nin görüşlerini savunuyor; siz, daha sonra, hükümet olarak talimat gön
deriyorsunuz, devletin savunmasını geri çektiriyorsunuz ve yerine de hiçbir savunma göndermiyor
sunuz. İşte, şimdi bu konuyla görevlendirilecek makama, bu konuda savunma yapacak göreve, bu 
alanda devletimizin laik anlayışıyla bağdaşmayan fikirleri savunduğuna dair ciddî iddialar olan bir 
insanı atamaya çalışıyorsunuz. 

Sayın Bakanı uyarıyoruz, hükümeti uyarıyoruz; bu yola gitmeyiniz. Türban konusundaki 
görüşlerinizi biliyoruz, siz de bizim görüşlerimizi biliyorsunuz. Biz, Anayasamızın hâkim, amir 
hükümlerine saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz, devletimizi yüksek mahkemelerinin 
görüşlerine saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. O bakımdan, bu görüşlere ters düşecek uz
manları devlette görevlendirdiğiniz ve bu alanlarda onlara sorumluluk verdiğiniz takdirde siz de 
uyarıyoruz, bu sorumluluğun altında kalırsınız; onun için, bir kere daha burada uyan görevimizi 
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yapmak istiyoruz; lütfen, bu konularda dikkatli olunuz, devletimizin yediyüz yıldan beri devam 
eden, cumhuriyetimizin seksen yıldan beri devam eden geleneklerini bozmayınız, bütün içpolitika 
tartışmalannın dışında kalan Dışişleri Bakanlığını, lütfen, politikaya sokmayınız. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öymen. 
Şahıslan adına, İstanbul Milletvekili Sayın İnci Özdemir; buyurun. (AK Parti sıralanndan al

kışlar) 
İNCİ ÖZDEMİR (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüştüğümüz Kamu 

Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandınlması Hakkında Kanun Tasansının geçici 4 üncü 
maddesi üzerinde, şahsım adına görüşlerimi Yüce Heyetinize açıklamak üzere söz aldım; hepinizi 
saygılanmla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, görüştüğümüz geçici 4 üncü madde, 23 üncü maddede belirlenen bakan
lık ve diğer kamu kuruluşlannın yurtdışı teşkilatının düzenlenmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu 
karannın üç ay içerisinde çıkanlmasını ve yurtdışında çalışan personelin yeni yasaya göre görev
lendirmelerinin yapılmasına kadar görevlerine devam etmelerini içeriyor. 

Aynı temsilcilikte faaliyet gösteren çeşitli bakanlık ve kuruluş temsilcileri arasında koordinas
yon sağlanamamakta, bu durum, Dışişleri Bakanlığının görevlerini aksatmaktadır. Yurtdışı temsil
ciliklerde yapılan işin hangi noktalarda kesiştiği veya birbirinden aynldığı açıkça belirlenememek
tedir. Bu maddeyle, çokbaşlılık ortadan kalkacak, bir disiplin sağlanacaktır. Aynca, yaklaşık 7 000 
kamu görevlisi sürekli, geçici veya sözleşmeli olarak yurtdışında görev yapmaktadır. Dışişleri 
Bakanlığı dışında kalan yaklaşık 3 000 bakanlık ve kuruluş temsilcisi personel bulunmaktadır. Bun
lara ödenen meblağ ise, 100 000 000 dolarlarla ifade edilmektedir. 

Kuşkusuz, bir ülkenin yurtdışında en iyi şekilde temsili fevkalade önemli bir konudur. Ancak, 
en iyi temsil, çok sayıda temsilcilik ve personelle mümkündür anlayışı da, maalesef, doğru değil
dir. 23 üncü ve geçici 4 üncü maddeler bile tek başına böyle bir yasaya ne kadar gerek duyulduğunu 
açıkça ortaya koymaktadır. Sadece bir tek örnek vermek istiyorum: Başbakanlık Basın ve Yayın En
formasyon Genel Müdürlüğümüzün yurtdışında görevlendirdiği basın ataşeleri vardır. Basın 
ataşelikleri iletişim teknolojisinin geri olduğu yıllarda ihdas edilmişler, görevli olduklan ülkelerde 
bizim hakkımızda çıkan haber ve yazılan Ankara'ya iletmekle görevlendirilmişlerdir. Bugün basın 
ataşeleri halen görev yapmaya devam etmektedirler. Halbuki, internetin gelişmesiyle birlikte bütün 
yazılı ya da görsel medyayı oturduğunuz yerden takip etmeniz mümkün olabilmektedir, aynen biz
lerin yaptığı gibi. Zaten Enformasyon Genel Müdürlüğümüzde de böyle bir birim kurulmuştur. An
laşılacağı üzere basın ataşeliği görevine de artık gerek kalmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu tasan, verdiğim örnekte olduğu gibi yönetim sistemimizi zamanın 
gereklerine göre yeniden düzenlemeyi amaçlamaktadır. Biz zamanın gereklerinden bahsediyoruz; 
ilerlemeden, gelişmeden, halkımızın refah ve mutluluğundan bahsediyoruz; yerel yönetimlere yet
ki devrinden, demokrasinin güçlendirilmesinden bahsediyoruz; hızlı, verimli ve etkin bir kamu hiz
meti anlayışından bahsediyoruz. Biz diyoruz ki, gelin, bizim ülkemiz de, diğer çağdaş ülkelerde ol
duğu gibi, verdiği hizmetleriyle vatandaşını tatmin eden bir ülke olsun. Söylediğimiz de yapmaya 
çalıştığımız da budur. 

Yüce Heyetinizi saygılanmla selamlıyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdemir. 
Sayın milletvekilleri, soru-cevap kısmına geçiyoruz. 
Sayın Nuri Akbulut buyurun. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
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Tasannın 23 üncü maddesi, Dışişleri Bakanlığı ile Türk işbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkan
lığı hariç, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlanmn yurtdışı teşkilatı kuramayacaklannı 
amirdir. Yine, konuyla ilgili olarak, Bakanlar Kurulunun ilgili düzenlemeyi yapacağı belirtilmektedir. 

Ben, Sayın Bakanımızdan şu hususun sorulmasını arzu ediyorum: Sayın Bakanım, kanunun 
yürürlüğe girmesiyle Bakanlar Kurulu karan arasında bir zaman geçeceği ve mahzuru olacağı ifade 
ediliyor. Oysa, kanunun yürürlüğe girmesiyle, uygulamaya konu Bakanlar Kurulu karan arasında 
geçecek sürede, ilgili yurtdışı teşkilatlannın görevlerine devam edecek olması, boşluk olacağı en
dişesini gidermiyor mu? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akbulut. 
Sayın Koç, buyurun. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Bu madde, tasannın daha önce görüşülen 23 üncü maddesiyle de bağlantılı bir madde. 
23 üncü maddede, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, ben, görüşmenin yapıldığı tarihte, 58 

inci Birleşim, 26 Şubat 2004 Perşembe günü görüşlerimi ifade etmiştim. Sayın Bakanda da -kendi 
ifadeleriyle- tutanaklar olduğuna göre, oradan da izleme fırsatı bulabilir söylediklerim dışında. 

23 üncü madde, devletin yurtdışı hizmetlerinin sunulmasında, bugünkü uygulamaya nazaran 
köklü değişiklikler getiren bir maddeydi. Halen, Türkiye Cumhuriyetinin dış ilişkilerini ne şekilde 
yürüteceği, milletlerarası ilişkilerin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkında, 5 Mayıs 1969 tarihli 
ve 1173 sayılı Kanunla düzenlenmiş bir geleneğimiz var, bir yasal uygulamamız var. Aynca, bir de, 
kamu kurum ve kuruluşlanmn yurtdışı teşkilatı kurması hakkında, 12 Aralık 1983 tarih ve 189 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname bulunmaktadır. 

Değişik kereler, yurtdışında, hem Avrupa Birliği Uyum Komisyonu hem Karma Parlamento 
Komisyonu üyesi olarak, değişik ziyaretlerde, Türkiye'nin ulusal hedefleri doğrultusunda, Cum
huriyet Halk Partisi adına ben de son dönemlerde görev yaptım. Bir tespitimi Sayın Bakanla pay
laşmak istiyorum. 

Şimdi, burada, Dışişleri mensuplannın; yani, pek çok ülkedeki büyükelçiliğimizde ve başkon
solosluğumuzda, o, son 1983 tarihli kararnameyle belirtilen kamu kurum ve kuruluşlanmn temsil
cileri yok. Bunlar, Dışişleri mensuplanmız, oradaki memurlanmız tarafından, yerine konularak 
yürütülmekte. 

Şimdi, Avrupa Birliği sürecinde önemli bir kavşağa gelmiş bir Türkiye manzarasıyla karşı kar-
şıyayız. Bu, benim, genel duyarlılık açısından bir istirhamım. Şimdi, geniş bir kadrolaşma imkânı 
olacak. Bunu, bir kere daha tutanaklara geçmesi açısından da ifade ediyorum. Bu atamalarda -lüt
fen- atandığı görevin gereğini yapacak ve o ülkede, Türkiye'yi, yabancı dil bilgisiyle ve genel gör
gü kuralları içerisinde temsil edecek yetenekte kişilerin atanması son derece önemli. 

Değerli arkadaşlanm, bunu niye söylüyorum, herhangi bir aksaklık gördüğüm için mi; bazı 
yerlerde var, bunlan teslim etmek gerekiyor. 

BAŞKAN - Sorunuz geliyor değil mi Sayın Koç? 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sorum geliyor; başka soru soran olmadığı için, l dakika 5 saniyem 

var. 
BAŞKAN - Var, başka soru sormak isteyen milletvekili var. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Peki. Bu konudaki duyarlılık bakımından, birtakım kadro şeyleri 

vardı onlan söyleyecektim, daha sonra ifade ederim. 
Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koç. 
Sayın Mustafa Özyurt, buyurun. 
MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Ben, sabahtan beri soru sormak istiyordum, şimdi sıra geldi; 

kusura bakmayın. 
BAŞKAN - Onun için Haluk Beye müdahale ettim. 
Buyurun. 
MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Sağ olun. 
İkimiz de akademik çevreden geldiğimiz için, Sayın Komisyon Başkanıma soru sormak is

tiyorum. Yerel yönetimlere devredilen bu yetkiler, gerçekten içine siniyor mu ve bir hoca olarak, 
ders anlattığı öğrencileriyle karşılaştığı zaman "hocam ne yaptınız" dediklerinde, acaba kafasında 
bir soru işareti oluşacak mı oluşmayacak mı? Bu soruyu, elini vicdanına koyarak cevaplandırmasını 
istiyorum. 

Sağ olun. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
5 dakikalık süre bitti. 
Sayın Bakan önce siz mi, Komisyon Başkanımız mı?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Cevap verecek misiniz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Vereceğim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - O 

zaman buyurun. 
BAŞKAN - Sayın Başkan, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Efendim, benzeri soru, 

sabah da Sayın Haluk Koç tarafından soruldu. Tabiî, benim elim her zaman vicdanımda. Bunu 
samimî olarak söylüyorum. Aslında, akademisyen olarak benim gönlümden geçen -her zaman bunu 
beyan ettiğim için, burada da söylüyorum- bu konuda Anayasada ciddî bir değişiklik yaparak bun
ları yapmaktı. Bunun doğrusu budur, sağlıklı olan da budur; bunu her zaman söylüyoruz. Komis
yonda, gerek hükümeti gerek diğer yetkilileri bu konuda çok da ikaz ettim. Onlar da buna dikkat et
ti ve mevcut bu metni, mümkün olduğu kadar, Anayasaya aykırı olmayacak şekilde getirmeye çalış
tık. Sabah da söyledim, Anayasaya aykırılığı noktasında, hakikaten, böyle, ciddî kuşku duyduğum 
belirgin durum olduğu zaman, ben, mümkün olduğu kadar, her zaman, önerge vererek, destek
leyerek -komisyondaki arkadaşlarımız bunu biliyorlar- buna müdahale ettim; ama, biliyorsunuz, bu 
yasalar, çok zor yasalar zaten. Yani, kamu reformu yasaları Fransa'da 1982'de çıktığı zaman da, 
zabıtlara bakın, orada da bu tür tartışmalar olmuş hep. Yani, ilk defa bizde olan bir mesele değil. 
Belki, yıllardan beri yapılamayan bir değişiklik bugün yapıldığı için böyle bir sorun yaşanıyor; ama, 
her iki partimizin yetkilileri bir araya gelelim, Anayasayı değiştirerek, daha geniş yetkili bir reform 
paketini beraber geçirelim diyorum; yoksa, gerçekten, burada, Anayasaya çok açık aykırılık gör
düğüm bir şey olsa, ben "burası böyle olmaz" şeklinde söylerim. Zaten, bunu denetleyecek daha 
başka makamlar da, malumunuz Anayasa Mahkememiz, Cumhurbaşkanlığı bulunuyor. O açıdan, 
hocama, böyle cevap vermek istiyorum. 

MUSTAFA ÖZYURT (Bursa) - Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakan, buyurun. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHIN (istanbul) -
Sayın Başkanım, ben de, kısaca, kalan sürede arkadaşlarımızın sorularını cevaplandırmaya 
çalışayım. 

Önce, Sayın Onur Öymen, demin yapmış olduğu konuşma esnasında da bana bir iki soru tev
cih ettiler; o bakımdan, oradan başlamak istiyorum. Aynı zamanda, biraz önce soru soran arkadaş
larımız da aşağı yukarı Sayın Öymen'in dile getirdiği hususlarla ilgili sorular yönelttiler. Görüşmek
te olduğumuz geçici 4 üncü madde, biraz önce de ifade edildiği gibi, bu tasarının, daha önce 
görüşüp kabul ettiğimiz 23 üncü maddesiyle doğrudan bağlantılı. 23 üncü madde yurtdışı hizmet
lerinin yürütülmesiyle ilgili bir maddedir. Bizim ülkemizin yurtdışında büyükelçilikleri var, başkon
soloslukları var, dıştemsilcilikleri var. Bu tasan, bunlarla ilgili yeni bir bakış açısı getiriyor; Dışiş
leri Bakanlığı ile Türk işbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı hariç, bakanlıklar ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlan yurtdışı teşkilatı kuramazlar demek istiyor. Peki, kuramazlarsa, mevcutlar ne 
olacak? Tabiî, bu, mevcutlan kaldınyor; ancak, şimdi, geçici 4 üncü maddeyle birleştirirsek, 
deniliyor ki: "Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlanndan hangilerinin hangi ülkelerde 
yurtdışı hizmeti sunacağı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Peki, ne zaman verilecek bu Bakan
lar Kurulu karan; bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde verilecek demek is
tiyor. Teşkilat mı olacak bunlar; hayır, bizim oralardaki Dışişleri Bakanlığımızın büyükelçilikleri, 
konsolosluklan nezdinde görev yapacaklar. 

Sayın Onur Öymen'in üstüne basarak ifade ettiği husus şu: Bu görevlere Dışişleri Bakanlığı 
elemanlan atanamaz ve görevlendirilemezler. Buradan hareketle bazı değerlendirmelerde bulundu. 
Hangi görevlere atanamazlar?.. Zaten bu maddenin içerisinde var; kamu kurum ve kuruluşlan per
sonelinin Dışişleri Bakanlığı kadrolanna belirli süreler olarak görevlendirecekleri personelin yerine 
bunlar atanamazlar. Yani, oraya atanacak olan bu personel, mutlaka, o kamu kurum ve kuruluşu 
tarafından seçilecek. Dolayısıyla, Dışişleri Bakanlığı personeli buralara atanamayacak. Peki, yurt
dışı temsilciliğimizde, örneğin, Millî Eğitim Bakanlığının atayacağı bir kişi yoksa ne olacak, bu 
görev yapılmayacak mı? Sayın Onur Öymen onu ifade ettiler. Burada, maddede "atanamazlar ve 
görevlendirilemezler" diyor; kamu kurum ve kuruluşlannın kendi bünyelerinden görevlendirilecekleri 
o pozisyonlara atanamazlar. Eğer orada ilgili hizmeti yapacak bir kamu kuruluşunun temsilcisi yoksa, 
o görev, şüphesiz ki, bizim oradaki elemanlanmız tarafından, şimdi olduğu gibi, yerine getirilecektir. 
Dolayısıyla, burada herhangi bir boşluk söz konusu değildir, bir endişeye de gerek yoktur. 

Biraz önce Sayın Koç da ifade etti, Dışişleri Bakanlığı da, diğer kamu kurum ve kuruluşlan da 
personellerini atarken, ülkemizdeki mevcut yasalara göre atama yapar. Objektif kriterler vardır. 
Hangi göreve hangi nitelikte insanlar atanacaktır, bunlarda hangi şartlar aranır, bu, yasalanmızda 
bellidir. Biz, herhangi bir göreve getireceğimiz kişide, yasalar çerçevesi içerisinde objektif kriter
lere göre hareket ederiz, sübjektif kriterlere göre hareket etmek, demokratik toplumlann ve devlet
lerin görevi değildir. 

Sayın Öymen, sübjektif değerlendirmeler de yapın demek istedi. Kendisine bunu yakış
tıramadığımı ifade etmek istiyorum. 

Saygılar sunanm. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Öymen, bir şey mi söyleyeceksiniz? 
ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Bakan sübjektif değerlendirmelerle ilgili bir atıfta bulun

duğumu söyledi, bir sataşma oldu... 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Eğer 

"objektif derseniz, sözlerimi geri alınm. 
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BAŞKAN - Siz de, sataşmadan söz istiyorsunuz... 
ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Evet efendim, sataşmadan dolayı söz istiyorum. 
BAŞKAN - Peki, buyurun. 

VII. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 

Şahin'in şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanın bu sözlerini biraz yadır

gadığımı ifade etmek zorundayım. Bir kere, işin özü itibariyle, Sayın Bakanın demin yaptığı açık
lama, benim sözlerime bir cevap teşkil etmiyor. Çok açık bir şekilde "görevlendirilemez" deniliyor. 
Ne demek görevlendirilemez? Diyelim ki, bir büyükelçilikte Millî Eğitim Bakanlığı kadrosu var; 
fakat, Millî Eğitim Bakanlığı oraya bir atama yapmamış -bugün de birçok kadro boş- kim yapacak 
o görevi? O göreve "görevlendirilemez" demek, diplomatlann o görevi yapmasına engel olan bir 
hükümdür. Bunu yapamazsınız diyoruz. Şu soruyu sordum: Bunu yapan bir ülke var mı dünyada; 
buna benzer bir hükmü içeren bir yasaya sahip olan herhangi bir ülke var mı? Bu soruya cevap yok. 

Ayrıca, yapılan bazı sübjektif uygulamaların tarafımdan dile getirilmesini de yadırgadığı an
laşılıyor Sayın Bakanın. 

Değerli arkadaşlarım, bunu, sübjektiflikten başka hangi kelime vasıflandırabilir?! Bir uzman 
atıyorsunuz; görevi, bir uluslararası mahkemede Türkiye'nin tezlerini savunmak. Bir sınav mı aç
tınız, Dışişleri Bakanlığı teşkilatı, bir bilimsel araştırma yaptıktan sonra size bu uzmanı mı önerdi?! 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Vücut dili var, vücut dili... 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Yoksa, siz, bu uzmanı, kendi siyasî görüşlerinize yakın olduğu 

düşüncesiyle mi bu göreve getirdiniz?! 
Şimdi, bu konunun Mecliste irdelenmesini istemek bizim hakkımızdır. Sayın Bakan "siz yan

lış biliyorsunuz, biz, bu konuda bir uzman görevlendirmek için bir sınav açtık; bu davalarda Tür
kiye'nin tezlerini savunmak için bir uzman görevlendirmek istedik, sınav açtık ve bu arkadaşımız 
bu sınavı kazandı, onun için görevlendirdik" diyorsa, sözümü geri alırım. Böyle mi oldu? Yoksa, 
şunu diyebilir: "Efendim, Dışişleri Bakanlığı teşkilatına görev verdik, Dışişleri Bakanlığı Tür
kiye'deki bütün uzmanları inceledi, İnsan Haklan Mahkemesinde türban gibi konularda Türkiye'nin 
tezlerini en başarıyla savunacak arkadaşımızın bu olduğuna karar verdi. Biz de, ne yapalım, bürok
rasinin önerisini yerine getirdik." Böyle mi oldu? Eğer böyle olduysa söyleyin. Şimdi, böyle olmadı 
da. siz siyasî bir tercihle kendi görüşünüze yakın bir insanı bu göreve getirme yoluna gittiyseniz, 
bunu sübjektiflikten başka hangi kelime açıklayabilir?! 

Onun için, Sayın Bakandan rica ediyorum; bu gibi konularda, muhalefeti suçlamadan önce, çok 
dikkatli olsunlar. Biz, her kelimemizi, her sözümüzü iyice düşünerek söylüyoruz. İktidarı yıpratmak 
gibi bir hedefimiz yok. Biz, iktidann yanlış iş yapmasını istemeyiz, doğru iş yapmasını isteriz. 
Netice itibariyle, iktidarın icraatı Türkiye'nin çıkarlanna hizmet ederse en çok biz seviniriz; ama, bu 
bahsettiğim konular çok hayatî konulardır. Anayasamıza aykın bir test uygulayacaksınız, sonra 
diyeceksiniz ki "ne yapalım, Amerika'dan aldık." Farkında değilsiniz, Amerika iptal etmiş onu; o 
soruları Amerika iptal etmiş, bilmiyorsunuz. Sırf, muhalefete hemen cevap vermek için, bil
mediğiniz bir konuda, kalkıyorsunuz, muhalefeti suçluyorsunuz "nasıl olur efendim, Dışişlerinden 
çıkmış birisi böyle laf eder" diyorsunuz. Dışişlerinden çıkmış birisi böyle laf eder; çünkü, Dışiş
lerinde hiç böyle şeyler olmazdı, evvelce böyle şeyler hiç olmazdı da onun için laf eder. Size iç-
politikada polemik yapmak için söylemiyoruz bunlan, size iyilik yapmak için söylüyoruz, sizi 
hatadan korumak için söylüyoruz. 
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Onun için, benim, bu vesileyle Sayın Bakana ve hükümete küçük bir tavsiyem var. Lütfen, 
muhalefeti suçlamadan önce iyi düşününüz, söylediklerini iyi inceleyiniz, içinde haklılık payı var
sa bunu kabul etmenin sizin hükümetinizin çıkanna, Türkiye'nin çıkanna olduğunu düşününüz. Hiç 
merak etmeyin, biz, bu gibi millî meseleleri küçük, ucuz politika malzemesi yapacak insanlar 
değiliz. 

Çok teşekkür ediyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öymen. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4. - Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı: 349) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 1 önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 349 sıra sayılı kanun tasansmın geçici 4 üncü maddesinin tasan metninden 
çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Ali Topuz Oğuz Oyan M. Akif Hamzaçebi 
İstanbul İzmir Trabzon 

Muharrem Eskiyapan Osman Kaptan Kemal Sağ 
Kayseri Antalya Adana 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Biz 

de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Topuz, gerekçeyi mi okutayım, söz talebiniz mi var? 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Geçici 4 üncü madde ile tasannın 23 üncü maddesine ilişkin Bakanlar Kurulu Karan çıkarılın

caya kadar kamu kurum ve kuruluşlannın yurtdışı teşkilatının görevlerine devam etmesi öngörül
mektedir. 

349 sıra sayılı kanun tasansının 23 üncü maddesinde Dışişleri Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı hariç, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlannın yurtdışı teş
kilatı kurmalan engellenmiştir. Tasanda yurtdışı hizmetlerin hangi bakanlık ya da diğer kamu 
kurum ve kuruluşu tarafından sunulacağını belirleme yetkisi ise Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. 
Ancak, Bakanlar Kuruluna verilen bu yetkinin hangi sınırlar içinde ve hangi kriterlere dayalı olarak 
kullanılacağına ilişkin esaslar madde metninde düzenlenmemiştir. 

23 üncü maddede yurtdışı hizmetleri sunacak kamu görevlilerinin hangi kriterlere dayalı olarak 
belirleneceğine ilişkin esaslar da belirlenmemiştir. Bununla birlikte, belirlenen ve Dışişleri Bakan
lığı kadrolanna belirli sf'reli görevlendirilenlerin statüleri, hangi hiyerarşik kademede temsil 
edilecekleri gibi madde metninde yer alması gereken düzenlemelerin de yapılmadığı görülmektedir. 
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Belirli süreli görevlendirilecek kamu görevlilerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin bir 
düzenlemeye yer verilmediği için, madde, bu haliyle eksiklikler içermekte, yurtdışı teşkilatlarına 
ilişkin yapılan eleştirileri düzeltici mekanizmalara yer vermemektedir. Görevlendirilecek kamu 
görevlilerinin özlük haklarına ilişkin hiçbir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ayrıca, görevlen
dirileceklere yapılacak olan ödemeler Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanacak ise, bu konuda 
Dışişleri Bakanlığına yeni ödeneklerin ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin de bir düzenleme getiril
memiştir. Bu durum, Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetlerin zaafa uğramasına neden 
olabilecek nitelikte önemli bir eksikliktir. 

23 üncü maddenin son fıkrası ile yurtdışı hizmetlerin yürütülmesi için Dışişleri Bakanlığı men
suplarının atanamayacağı ve görevlendirilemeyeceğine ilişkin hüküm getirilmiştir. Yurtdışı hizmet
lerde görülen aksaklıkların başında bu görevlerin nitelikli kamu görevlilerine gördürülmemesi ol
duğu bilinmektedir. Dışişleri Bakanlığı mensupları, bakanlıklar ve diğer kurum ve kuruluşlardan 
yurtdışı teşkilatı olmayanların yürütmesi gerekli hizmetleri bugüne kadar başarıyla yürütmüşlerdir. 
Bu konuda getirilen sınırlama, yurtdışı hizmetlerin nitelikli personel tarafından görülmesini engel
leyecektir. Türkiye'nin, yurtdışında 93 büyükelçiliği, 11 daimî temsilciliği, 57'si faal olmak üzere 60 
konsolosluğu bulunmasına karşın, ticaret müşaviri sayısı 71, ekonomi müşaviri sayısı 24'tür. Maliye 
Bakanlığı temsilcilerinin sayısı 19'dur. Devlet Planlama Teşkilatının 7 kadrosu, Millî Eğitim 
müşavirliğinin de 33 kadar kadrosu vardır. Basın müşaviri sayısı ise 17'dir. Bu kadroların önemli 
bir bölümü de kullanılmamaktadır. Örneğin, Kültür ve Turizm Bakanlığına ait 60 kadrodan 41'i 
halen kullanılmamaktadır. Yapılan düzenlemeyle, Dışişleri Bakanlığı personelinin bu görevleri 
yürütmek üzere atanmaları ve görevlendirmelerinin önüne geçilmesiyle, yürütülen hizmetlerin 
deneyimli personel eliyle yürütülmesi engellendiği gibi, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı boş 
kadroların olduğu temsilciliklerde görev yapılamaması durumu ortaya çıkacaktır. 

Yeniden düzenleme iddiasında olan bir tasarının, mevcut mevzuatta yer alan ve uygulamada 
birçok sorunu beraberinde getiren yapı için somut çözümleri getirmemesi, bu tasarıyla da toplum
sal beklentilere yanıt verilememesini beraberinde getirecektir. 

Geçici 4 üncü maddenin, sorunların çözümü için bir yenilik içermemesi, eksik ve özensiz bir 
şekilde hazırlanması nedeniyle, yeniden düzenlenmek üzere tasan metninden çıkarılması gerek
mektedir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Maddenin oylamasından önce bir yoklama talebi vardır; şimdi, bu talebi yerine 

getireceğim. 
Önce, yoklama talebiyle ilgili önergeyi okutup, yoklama talebinde bulunan sayın üyelerin 

salonda bulunup bulunmadıklarını tespit edeceğim; yeterli sayıda sayın üye salonda hazır ise, elek
tronik cihazla yoklama yapacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 349 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 4 üncü maddesinin oylamasına 

geçilmesinden önce, İçtüzüğün 57 nci maddesi gereğince yoklan yapılmasını arz ederiz. 
Ali Topuz?.. Burada. 
İzzet Çetin?.. Burada. 
Kemal Kılıçdaroğlu?.. Burada. 
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Ali Oksal?.. Burada. 
Feridun Ayvazoğlu?.. Burada. 
Muhsin Koçyiğit?.. Burada. 
Gökhan Durgun?.. Burada. 
Oğuz Oyan?.. Burada. 
Atilla Kart?.. Burada. 
Halil Tiryaki?.. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Osman Kaptan?.. Burada. 
Mustafa Özyürek?.. Burada. 
Abdulkadir Ateş?.. Burada. 
Mustafa Özyurt?.. Burada. 
Muharrem Eskiyapan?.. 
FİKRET ÜNLÜ (Karaman) - Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Mehmet Ziya Yergök?.. Burada. 
Hüseyin Ekmekcioğlu?.. Burada. 
Oya Arash?.. Burada. 
Mehmet Boztaş?.. Burada. 
Mehmet Küçükaşık?.. Burada. 
Orhan Ziya Diren?.. Burada. 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Ben de buradayım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, adlarını okuduğum sayın üyelerin, yoklama için elektronik 

cihaza girmemelerini rica ediyorum. 
Yoklama için 3 dakikalık süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4. - Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkıda Kanun Tasarısı ile 
İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı: 349) (Devam) 

BAŞKAN - Geçici 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. 
Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Geçici 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş ve 

görevlerine ilişkin kanun, kanun hükmünde kararname ve diğer mevzuatlannda bu Kanunda belir
tilen ilkeler doğrultusunda gerekli değişiklikler bir yıl içinde yapılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi ve şahsı adına, Samsun Milletvekili 
Sayın Haluk Koç; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum ve Yüce 
Meclisi şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, geçici 5 inci madde, geçici 7 nci maddeyle ilişkili, son derece önemli bir 
madde. Bu konuda bazı çekincelerimiz var, bazı uyanlarımız var; bunları huzurunuzda dile getir
mek için söz almış bulunuyorum. 

Şimdi, tasarının geçici 5 inci maddesi, bu kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluş
larının kuruluş ve görevlerine ilişkin kanun, kanun hükmünde kararname ve diğer mevzuatlarında 
bu kanunda belirtilen ilkeler doğrultusunda gerekli değişikliklerin bir yıl içinde yapılacağını hüküm 
altına almaktadır. İlk bakışta, hakikaten, doğal ve gerçekçi bir düzenleme olarak görülüyor. 
Tasarının 7 nci maddesiyle de doğrudan ilişkili demiştim. Tasarının geçici 7 nci maddesiyle birlik
te bu 5 inci maddeyi ele aldığımızda, özellikle ara yönetsel kademelerde siyasal bir kadrolaşmanın 
önünü açabilme riskleri vardır, tehlikeleri vardır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu 5 inci ve 7 nci geçici maddeler, hükümete kanunî, yasal zemini 
hazırlanmış bir kadrolaşma imkânı vermektedir. Değerli milletvekilleri, böylelikle, kamu kurum ve 
kuruluşlarında görev yapan, unvanlı kadrolarda bulunan personelden hükümetin istediklerinin 
görevden alınmasına yönelik düzenlemelerin hukukî dayanağı, bu 5 inci ve 7 nci maddelerde 
yaşama geçirilmek istenmektedir. 

BAŞKAN - Sayın Koç, bir saniye... 
Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda bir uğultu var; lütfen, bu uğultuya meydan vermeyelim. 
Buyurun Sayın Koç. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Sayın Başkan, bu maddede söylediklerimiz gerçekten önemli. 

Sayın arkadaşlarımızın dinleme dayanıklılıklarının azaldığını biliyorum; ama, tutanaklara geçmesi 
bakımından, biz, görevimizi yerine getirme konusunda tutarlılığımızı sürdüreceğiz. 

Nitekim, geçici 5 inci maddeyle, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarında değişik
lik yapılması öngörüldükten sonra, 7 nci maddeyle "bu Kanun uyarınca bakanlıklar ile bağlı ve il
gili kuruluşların kuruluş kanunlarında yapılacak düzenlemeler nedeniyle kadro unvanı değişen veya 
kaldırılanlar durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar" hükmüne yer verilmek suretiyle görevden 
almanın hukukî, yasal altyapısı oluşturulmak istenmektedir. Bu maddede ve bu maddeye göre, 
kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunları ile diğer mevzuatlarının yasalaşacak olan tasan çer
çevesinde değiştirilmesi gerekmektedir. Teşkilatlanmaya ilişkin hükümler gereğince ve kurumlann 
teşkilat kanunlannda yasalaşacak olan tasan gereğince yapılacak düzenlemeler ile kamu personelinin 
kadro unvanlan değişikliğe uğrayacak ve unvanlı -dikkatinizi çekmek istiyorum- pek çok memur 
kadro unvanlannın değiştirilmesi sonucu görevlerinden otomatikman alınmış olacaklardır. 

Değerli milletvekilleri, uygulamada, çok sayıda kamu personeli kadro unvanlan değiştirilmek 
suretiyle görevden alınacak, yeni oluşturulacak -kanunî deyimiyle ihdas edilecek- kadrolara ise 
siyasî iradenin görüşleri doğrultusunda yeni atamalar yapılacaktır; ancak, bu atamalar, kadrosu kal-
dınlan memurlar açısından herhangi bir hak teşkil etmeyecektir. Bir yasal sakıncayı, burada, tekrar 
vurgulamak istiyoruz. Kamu personel rejiminde ciddî olarak kadrolaşmaya olanak sağlayacak bu 
durumu çeşitli örneklerle açıklamak mümkün. 

Bakın, Sayın Kapusuz farkına varmadı herhalde, bu döneme yetiştirme gayretlerinde bulun
madı; ama, Devlet İstatistik Enstitüsünde yapılacak olan uygulama, bu söylediğim örnekle bire bir 
örtüşmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının -yasalaşacak tasan çerçevesinde- teşkilat 
yasasında gerekli değişiklikler buna dayanarak yapılacaktır. Teşkilat yasasında yapılacak değişik
likle -ki, bu konudaki değişiklik tasansı Kamu Yönetimi Temel Yasası Tasansı beklenmeden bile 
Meclise sunulmuştur- söz konusu kurumun adı, Türkiye İstatistik Kurumu olarak değiştirilecektir. 
Bu şekilde, kurumun ve kurumda yer alan diğer unvanlı daire başkanlıklan, birim veya şube müdür
lükleri gibi yönetim birimlerinin, hatta unvanlı memuriyet kadrolannın değiştirilmesiyle, geçici 7 
nci madde hükümleri çerçevesinde, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı ve diğer yöneticileri, hatta 
unvanlı memurlan yasal düzenlemeyle otomatik olarak görevden alınmakta; yeni ihdas edilen kad
rolara ise, hükümetçe uygun görülecek kişiler atanacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, teşkilat yasalarının değiştirilmesi suretiyle kurum adının değiştirilmesi 
ya da kurum adı değiştirilmeden kurumun teşkilat şemasında yer alan hizmet birimlerinin adının 
değiştirilmesi yoluyla, söz konusu birimlerdeki yöneticilerin kadro unvanları değiştirilecektir. Kad
rosu değiştirilen yöneticiler, geçici 7 nci madde gereğince, durumlarına uygun boş kadrolara 
atanacaklar; benzer görevleri yapacakları halde, adı değiştirilen ve bu nedenle yeni ihdas edilen 
kadrolara ise, hükümet tarafından veya hükümetin atadığı üst yöneticiler tarafından yeni atamalar 
gerçekleştirilecektir. 

Teşkilat yasalarında yapılacak değişikliklerle, kamu yönetimindeki tüm unvanlı kadrolardaki 
yönetici personel görevden alınma tehdidiyle karşı karşıyadır. Bununla birlikte, halihazırda hizmet 
veren ve tüm kamu kurumlarında eşdeğerleri bulunan bazı unvanlardaki personelin, tasarının teş
kilatlanmaya ilişkin hükümleri gereğince görevlerinden alınacakları ise şimdiden bellidir. Tasarının 
20 nci maddesi -Sayın Bakan burada- çerçevesinde, araştırma, planlama ve organizasyon birim
lerinin yerine strateji geliştirme başkanlıkları kurulduğundan, halen görev yapmakta olan APK 
kurul başkanı ve APK daire başkanı unvanlı kadrolardaki yöneticiler, durumlarına uygun bir kad
roya atanmak üzere görevlerinden alınacak, yeni ihdas edilecek strateji geliştirme başkanı unvanlı 
kadrolara ise, demin söylediğim gibi, yeni atamalar yapılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının yasalaşması durumunda... Ki, böyle bir olasılığı görmüyoruz, 
bunu da defeatle söylüyoruz. Kalan geçici bu maddeler, alelacele, maalesef mutabakat dışında, 
Sayın Grup Başkanvekili tarafından, Meclisin son günü, yasama maddeleri arasına sıkıştırılmıştır, 
mutabakat halinde olduğumuz birçok yasa tasarısı beklemektedir. 

Bakın, 2 sıra sonra, özelleştirme mağdurlarının sorunlarını halledecek olan bir yasa tasarısı var. 
Bunun gecikmesinin sebebi, Cumhuriyet Halk Partisi değildir; bunun gecikmesinin sebebi, Adalet 
ve Kalkınma Partisinin Grup yönetimidir. Kamu Yönetimi Temel Yasası Tasarısının, Cumhuriyet 
Halk Partisinin bu konudaki itirazları, direnci, birbuçuk ay önce görüşülen 40 küsur maddedeki 
dokuz gün süren, geceleri 12'lere, l'lere kadar süren görüşmeler gözönüne alındığında, yasama 
döneminin son gününde, son kanunlar olarak buraya sıkıştırılmasını başka türlü açıklamak mümkün 
değildir. 

AHMET YENİ (Samsun) - Bitinceye kadar devam edeceğiz. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Biz hazırız. Bu pazar düğün yok dedim; hepiniz burada çalışabilir

siniz. Bakın, klimalı... Yüksek ısıyla Anadolu kavruluyor; oralara gitmeye gerek yok. Biz 
buradayız, sizi de bekleriz. Memnuniyetle çalışmaya devam ederiz. Hatta, ağustos ayı da bu işe açık 
olabilir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, tasarının teşkilatlanma ilkelerini belirleyen maddeleri de dikkate 
alındığında, demin söylediklerimi de alt alta toplayacak olursak, ülkemizdeki bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarının teşkilat kanunlarında yapılacak değişiklikler neticesinde, Devlet İstatistik Enstitüsü 
örneğinde söylediğim gibi, şeflik ve müdürlük düzeylerinden itibaren tüm yönetici kadroları, 
hükümetin unvanını değiştirdiği diğer kadrolardaki kamu personelinin otomatikman görevden alın
mış olacağı, yeni ihdas edilen kadrolara ise hükümetin istediği kişilerin atanması yolu açılarak, 
bürokraside bir kadrolaşma dönemi başlayacaktır. Tabiî, yeni şiirler görebileceğiz bu arada 
kamuoyunda; Sayın Başbakana ithaf edilen, methiyeler düzen şiirler yazan, yeni boşalan kadrolara 
atanma heveslisi olan bürokrat adaylannı göreceğiz kamuoyunda; çünkü, atamalarda bunlann bir 
kıstas olduğunu gördük Millî Eğitim Bakanlığında veya hâlâ açıkta kalan eş dost, akraba varsa, 
yakınlar varsa, bunlar için de önemli bir atama alanı doğacaktır. Bunlan söylüyoruz. 

AYHAN ZEYNEP TEKİN (BÖRÜ) (Adana) - Çarpılacaksınız bir gün. Bilmeden konuşuyor
sunuz. 

HALUK KOÇ (Devamla) - Sayın Tekin, sizin de bir akrabanız var herhalde, çok yanıksınız bu 
konuda. 
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AYHAN ZEYNEP TEKİN (BORU) (Adana) - Size yakışmıyor... 
HALUK KOÇ (Devamla) -Çok yanıksınız bu konuda, sizin de bir akrabanız var herhalde. 
Evet, yüzbinlerce kamu personelinin devir konusu olması, üst düzey bürokrasisinin... 
AYHAN ZEYNEP TEKİN (BÖRÜ) (Adana) - Size yakışmıyor... 
HALUK KOÇ (Devamla) - Siz yakışanı söylersiniz buraya gelip Sayın Tekin. 
BAŞKAN - Sayın Tekin, lütfen... 
AYHAN ZEYNEP TEKİN (BÖRÜ) (Adana) - Yalan dolan konuşmayın. 
BAŞKAN - Sayın Tekin, lütfen... 
HALUK KOÇ (Devamla) - Efendim, tutanaklara geçer misiniz, yalan konuşmakla itham 

ediyor sayın vekil. 
AYHAN ZEYNEP TEKİN (BÖRÜ) (Adana) - Özünü öğrenerek konuşun. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Evet, gelir açıklarsınız burada. Gelir açıklarsanız bir derdiniz var

sa, bir yareniz varsa, kürsü açık, milletin kürsüsü, gelir açıklarsınız. 
AYHAN ZEYNEP TEKİN (BÖRÜ) (Adana) - Özünü öğrenerek konuşun; size o yakışır. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Ne yazık ki, sizi bir tek ben duyabiliyorum, başka hiç kimse 

duyamıyor Sayın Tekin; onun için, çabalarınız boş geliyor. 
AYHAN ZEYNEP TEKİN (BÖRÜ) (Adana) - Özünü öğrenin; sonra mahcup olursunuz. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Kürsüde benim verdiğim yanıtlar duyuluyor, sizinkinin duyulması 

için burada söz almanız gerekli. 
Yüzbinlerce kamu personelinin devir konusu olması, üst düzey bürokrasisinin hükümetle bir

likte gelip gitmesi, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, siyasal tercihle atanan üst düzey bürok
ratlar tarafından, performans ölçütleri -ki, ne kadar soyut olduğu, sağlık alanındaki uygulamalardan 
belli, sağlık personelinin yakınmalarından belli- performansa dayalı çalışma değerlendirmesi, 
bunun altyapısı oluşturulamadı; bu da eksikliklerden bir tanesi. Bunları söyleyince sizi rahatsız 
ediyorsam özür dilerim; ama, gerçekleri bilmenizi isterim. 

Geçici 5 inci ve 7 nci maddeler birlikte değerlendirildiğinde, değerli arkadaşlarım, ülkemizde 
cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş bir siyasî kadrolaşmanın ve kamu personel kıyımının 
yaşanacağına dair Cumhuriyet Halk Partisinin kuşkulan, çok açık ve net bir şekilde, bu madde 
dolayısıyla, bu kürsüden dile getirilmektedir. Bu konuda, ben, duyarlılığınızı rica ediyorum. Söy
lediğim noktalan eğer takip etmekte zorluk çekenleriniz olduysa, tutanaktan da alır, denetleyebilir
ler. Bu konuda, bu uyanlara kulak vermenizi istirham ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koç. 
Şahsı adına, Konya Milletvekili Sayın Harun Tüfekçi; buyurun. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
HARUN TÜFEKÇİ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlar; Kamu Yönetimi 

Temel Kanunu Tasansının geçici 5 inci maddesiyle ilgili şahsım adına söz almış bulunuyorum; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Özelikle, bu kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlannın kuruluş ve görevlerine iliş
kin kanun, kanun hükmünde kararname ve diğer mevzuatlann bu yasada belirtilen ilkeler doğrul
tusunda bir yıl içerisinde yeniden düzenlenmesine yönelik bir hüküm burada dere edilmiştir. Bu 
yeterli bir süredir ve bu süre içerisinde diğer mevzuatlann değiştirilmesi söz konusu olabilecektir. 

Düzenlenmekte olan, yapılmakta olan bu çalışmanın memleketimize ve milletimize hayırlı ol
masını, uğurlu olmasını temenni ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tüfekçi. 
Sayın milletvekilleri, sorular kısmına geçiyoruz. 
Sayın Kılıçdaroğlu, buyurun. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Burada, Sayın Kuzu'ya, Sayın Özyurt tarafından bir soru yöneltildi -bu tasarıyla ilgili olarak 

yapılan düzenlemelerde Hocamın da büyük katkısı var anladığım kadarıyla- vicdanının rahat olup 
olmadığı soruldu ve Sayın Kuzu "benim elim her zaman vicdanımda" ifadesini kullandı. 

Şimdi ben, Sayın Kuzu'ya şöyle bir örnek vermek istiyorum: Sayın Kuzu, devlette bir genel 
müdür bir de müsteşar düşünün; genel müdür üçlü kararnameyle, müsteşar üçlü kararnameyle atan
dı; sürelerini doldurdular; genel müdür Sayıştaya üye olarak seçildi; müsteşarı da hükümet beğen
di, onu da Bakanlar Kurulu kararıyla Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğine atadı. Şimdi, siz, çıkar
dığınız yasayla, bu müsteşarı Sayıştaya denetçi olarak atıyorsunuz- üye olarak değil, denetçi olarak 
atıyorsunuz- ve bu müsteşar, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğine Bakanlar Kurulu 
kararıyla atanmıştı. 

Size şöyle bir örnek daha vereyim: Siz, profesör unvanına sahip bir kişisiniz; bir yasa çıkarıp, 
sizin için "araştırma görevlisi olarak atanır" dersek; acaba, vicdanen rahatsız olur musunuz, yoksa 
yapılan işlem doğru mu olur?! 

Bir de, Sayın Koç konuşurken Sayın Tekin'in suçlamaları oldu; Sayın Tekin'e de, izniyle bir 
yollama yapayım. Acaba, bugüne kadar, cumhuriyet tarihinde hangi iktidar, hapisteki bir adamı, bir 
kamu kuruluşuna yönetim kurulu üyesi olarak atamıştır?! Acaba, Sayın Tekin'in bundan bilgisi var 
mı; merak ederse, ismini de verebilirim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu. 
Sayın Atilla Kart, buyurun. 
ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanın Sayıştay üyelikleri konusundaki 

açıklamaları tatminkâr ve tutarlı olmadığından, bu konuya tekrar temas etmek gereğini duyuyorum. 
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısına getirilen temel eleştiri, idarî denetim mekanizmaları 

kapsamında teftiş kurullarının etkisiz hale getirilmek istenildiği noktasında yoğunlaşmaktadır. Bu 
denetimin, ağırlıklı olarak Sayıştay vasıtasıyla, belli bir aşamadan, belli bir süreçten sonra yapılmak 
istenildiği anlaşılıyor ve bu arada da, Sayıştayda kadrolaşma amacıyla yasal bir altyapı oluşturul
mak isteniyor. 

Bakın, yanımda, Meclis Başkanının önergeme verdiği cevap var, onun bir bölümünü kısaca 
okumak istiyorum; 1990 ve 1998 yıllarındaki Sayıştay üyelikleri seçimi nasıl yapılmış: 1990 yılın
da, 9 üye seçimine dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi, 19 Kasım tarihinde komisyona havale edil
miş, iki gün sonra seçim yapılmış; 1998 yılında, 1 başkan ve 15 üye seçimine dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi, 7 Ocak 1998 tarihinde komisyona havale edilmiş, iki ay onüç gün sonra, 26 Mart 
1998 tarihinde seçim yapılmış. Bakıyoruz günümüze, ocak ayında intikal eden tezkere, aradan altı 
ay, altıbuçuk ay geçmiş olmasına rağmen, hiçbir işlem görmemiş, bekletiliyor. 

Şimdi, bu gelişmeler karşısında, iktidarın, Sayıştay üyeliği seçimini engellemek, belli bir süre 
engellemek ve bu arada, 832 sayılı Yasada yeni düzenleme yapıp Sayıştayda da kadrolaşmak is
tediği yolundaki eleştirilere somut cevap istiyorum. Bu cevap verilirken, olayın iktidarla ilgili ol
madığı, Plan ve Bütçe Komisyonunun tasarrufunda olduğu yolundaki tutarlı olmayan savunmalara 
da tenezzül edilmemesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kart. 
Sayın Başkan, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Sayın Kıhçdaroğlu, bu Yüksek Denetleme Kuruluyla ilgili bana bir sual yöneltmiş 
oldu; aslında, bu tasarının hazırlanması konusunda katkımdan söz etti. Takdir edersiniz ki, ben, bir 
komisyon üyesiyim. Bu, tasan şeklinde gelmiştir hükümetten. Nihayet, bizim, zaman zaman, bazı 
yanlış gördüğümüz alanlarda müdahalemiz oldu, önerge verdirdim -Sayın Bakanım burada- 15-16 
önerge verdirdim kendim ve birçoğu da kabul edilerek geçmiş oldu onlar; bu kadar belki benim kat
kım olmuştur; doğru olduğunu düşündüğüm bir katkıdır bu. 

Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri bana da geldiler; düzenleme konusunda, ben, ciddî gayret 
de gösterdim. Sayıştay Başkanının kendisi de hatta o arada bulunuyordu orada. Şimdi, bunların 
durumu hakkında, özlük haklannda bir kayıp yok; ama, statü konusunda, söylediğiniz şekilde bir 
sıkıntı olduğu doğrudur. Onu, ben, hep söyledim; ama, şöyle bir durum var; bunlan biz Sayıştay 
üyesi yapsak, nasıl yapacağız kanunla; Sayıştay üyelerinin atanma şekli belli; buradan seçimle 
oluyor, Meclisten. Kanuna bunu yazsak, o da benim... Rahatsızım doğrusu, açık söylüyorum; yani, 
üye seçilmiş de atanmıştır desek, kanunla bu olmaz; mutlaka Meclisten geçmesi gerekiyor bunun. 
Bunlann özlük haklannı iyileştirme noktasında size katılıyorum; ama, bunlann, zaman içerisinde, 
Sayıştaydaki o seçimle birlikte üye olmalann önünde engel olmadığını düşünüyorum. Yani, diyelim 
önümüzdeki dönemde, pekâlâ üye olabilir bunlar da; statüyü böyle kazanmış olabilirler, bir geçiş 
dönemidir bu. Bu konunun yasal çözümünde sıkıntı olduğu doğru. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkanım, ben de, değerli arkadaşlanmızm sorduğu bazı sorulara kısaca cevap vermek is
tiyorum. 

Sayın Koç, biraz önce yapmış olduğu konuşmada, bu tasannın, Hükümetimizce, bir kadrolaş
ma, mevcut kamu personelini tasfiye ederek, yerine bizim uygun gördüğümüz yeni kamu per
sonelini getirmek için hazırlandığını ifade etti. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Riskleri söyledim Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Geçici 7 nci maddeyi biraz sonra görüşeceğiz, şu anda geçici 5 inci maddedeyiz. Bu tasan kap
samına giren kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin durumunu düzenleyen bir maddedir geçici 
7 nci madde. O madde dikkatlice okunduğunda, şu anda kamuda çalışan ve bu düzenlemeyle, 
durumlarında, daha doğrusu çalıştıklan kamu kurum ve kuruluşlannın durumlannda değişiklik 
olacak personelin kazanılmış haklannda geri gidiş asla söz konusu değildir. Bu tasan, özellikle 
geçici 7 nci maddesiyle, tüm kamu kurum ve kuruluşlannda çalışan personelimizin kazanılmış hak
larını korumaktadır; ancak, daha önceki maddelerde de gördük ve görüştük ki, bazı unvanlan azal
tıyoruz. Örneğin, şu anda kamuda 82 müsteşar yardımcısı var; biz, bunu 66'ya indiriyoruz. Eğer 
kadrolaşma niyetimiz olsaydı, bu 82'yi 1 82'ye çıkarırdık. Kadrolaşma niyeti içinde olan bir iktidar, 
bunu daha da çoğaltıp adamlarını atar. İşte, genel sekreter yardımcısı 10'dan 6'ya iniyor, daire baş
kanlığı -yardımcı birimler itibariyle- 227'den 143'e iniyor; yani, biz, kamuda bir tasarrufu da ön
görüyoruz. Tabiî ki, bu birimlerin kaldınlması halinde, buralarda çalışan kamu personelini de mağ
dur etmemek için, işte bu geçici 7 nci maddeyi getirdik. Kamuda kimin ne şekilde görevlen
dirileceği -biraz önce bir soru üzerine de cevaplandırmıştım- bizim mevzuatımızda zaten bellidir. 
Kamuda nasıl görev alınır, nasıl terfi edilir; bunlar sisteme bağlanmıştır. Devlet Personel Başkan-
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lığı bana bağlı olduğu için yakinen biliyorum, bu işin içerisindeyim. Şu andaki mevzuata göre, bir 
siyasî iktidarın partizanlık yaparak birtakım kişileri kamuda istihdamı mümkün değildir. İşte, mer
kezî sistemle ayın lO'unda ve 1 Tinde sınav yapıldı. Bu sınavlarda kim başarılı olursa, kim yüksek 
puan alırsa, açıktan atama yoluyla kadrolara atanacak olan onlardır. Bu atamayı da biz yap
mayacağız. Kim yapacak; ÖSYM yapacak. Biz, bunu da değiştirmeyi düşünmüyoruz. O bakımdan, 
bu yasa çıktığında "acaba benim durumum ne olacak" diye düşünen kamu personeli varsa, müsterih 
olsunlar, kendilerinin kazanılmış hiçbir hakkında geriye gidiş olmayacaktır, bu tasan bunları 
korumaktadır. 

Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
ATİLLA KART (Konya) - Soruma cevap verilmedi. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Biraz sonra cevap veririm, zaman doldu da. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 3 adet önerge vardır. Önergeleri önce geliş sıralarına 

göre okutacağım, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 349 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 5 inci maddesinde geçen "bu 

Kanunda belirtilen ilkeler doğrultusunda" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Mehmet Ali Şahin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 349 sıra sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırıl
ması Kanun Tasarısının geçici 5 inci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Süleyman Gündüz Altan Karapaşaoğlu 
Ankara Sakarya Bursa 

Ahmet Rıza Acar Nihat Ergün 
Aydın Kocaeli 

"Organize sanayi bölgeleri, bu kanunda belirtilen, hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluş
ları olarak kabul edilir ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu bir yıl içinde bu çerçevede 
yeniden düzenlenir." 

BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 349 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 5 inci maddesinin tasan metninden 
çıkanlmasmı arz ve teklif ederiz. 

Haluk Koç Atilla Kart Muharrem Eskiyapan 
Samsun Konya Kayseri 

Mustafa Özyürek Mehmet Yıldırım 
Mersin Kastamonu 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
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En aykırı önerge buydu, işleme alıyorum. 
Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım? 
HALUK KOÇ (Samsun) - Evet. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
349 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 5 inci maddesinin madde gerekçesinde aynen şu 

ifadelere yer verilmiştir: 
"Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte kamu yönetiminde yeni bir sistem de başlayacağın

dan, önceki düzenlemeler çerçevesinde oluşmuş bulunan kamu kurum ve kuruluşlannm yapısında da 
değişiklikler zorunlu hale gelmektedir. Bu nedenle, bu kurum ve kuruluşlann kuruluş mevzuatlann-
da bu Kanunda belirtilen ilkeler doğrultusunda değişiklikler yapılması için bir süre verilmektedir." 

Geçici 5 inci maddeyle, Kamu Yönetimi Temel Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve 
kuruluşlannm kuruluş ve görevlerine ilişkin kanun, kanun hükmünde kararname ve diğer mevzuat
larda gerekli değişikliğin bir yıl içinde yapılması öngörülmektedir. 

Anayasanın "Kanunlann teklif edilmesi ve görüşülmesi" başlıklı 88 inci maddesinde "Kanun 
teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir. Kanun tasan ve tekliflerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde görüşülme usul ve esaslan İçtüzükle düzenlenir" denilmektedir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün "Kanunlann Yapılması" başlıklı dördüncü kısmında kanun yap
ma süreci aynntılı olarak düzenlenmiştir. Kanun yapma sürecinde hangi kanunlann hangi zaman 
diliminde çıkanlması gerektiğinin belirlenmesine ilişkin Anayasa ve İçtüzükte bir düzenleme yok
tur. Bu, teorik olarak da, pratik olarak da imkânsızdır. 

Oysa, geçici 5 inci maddeyle, bu kanun yapma sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kendi gündemini belirleme yetkisine müdahale edilerek, bir yıl içerisinde bazı kanunlan yasalaştır
ması dayatılmaktadır. Herhangi bir kanunla bir düzenleme yapılarak, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin hangi yasayı ne zaman görüşeceği belirlenemez. 

Gerek Anayasa gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün yukanda belirtilen mad
deleri gözönünde bulundurularak, zaten uygulama olanağı olmayan geçici 5 inci maddenin tasan 
metninden çıkarılması gerekmektedir. Kaldı ki, hükümetin, Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğünde yer alan kanun teklif ve tasanlannın kabul edilme sürecini gözönünde bulundurarak, 
kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş ve görevlerine ilişkin taşanları Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sevk etmesi durumunda, geçici 5 inci maddeyle ulaşılmak istenen sonuca ulaşacağı da açıktır. 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısında öngörülen yapının bakanlıklar, bağlı ve ilgili 
kuruluşlarda kurulması, onlarca kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünü gerektirmek
tedir. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının teşkilat ve görevleri belirleyen maddelerinin bir
çoğu, Anayasaya aykırılığı açısından bir elemeye tabi tutulmadan kabul edilmiştir. Belirtilen 
düzenlemelerin Anayasaya aykırılıklarının ortaya çıkması durumunda, geçici 5 inci madde uyann-
ca yapılacak teşkilat değişikliklerinde yaşanacak süreç, kamu personelinin mağdur olmasına neden 
olacaktır. Değişen kadro ve unvanlar, kazanılmış haklann geri alınması sonucunu doğurabilecektir. 
Geçmişte yapılan düzenlemelerde, yetki kanunlanna dayanarak, kamu kurum ve kuruluşlannm 
görev ve teşkilat yapısını değiştiren kanun hükmünde kararnameler çıkanlmış ve bunlar Anayasa 
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Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Bu iptaller, hem kamu hizmetlerinin görülmesi hem de kamu 
personelinin haklan açısından büyük sorunları beraberinde getirmişti. Kamu Yönetimi Temel 
Kanununun Anayasaya aykınlıklan düşünüldüğünde, birkaç kamu kuruluşunda yaşanan kaosun 
bütün kamu kurum ve kuruluşlannda yaşanması durumuyla karşılaşılabilecektir. Aynca, yaşanacak 
süreç, kamu hizmetlerinin verilmesinde de büyük zafiyetlerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. 

Belirtilen gerekçelerle, Anayasa ve İçtüzük hükümleri gözetilmeden özensiz bir şekilde hazır
lanan geçici 5 inci maddenin, zaten var olan kanun yapmaya ilişkin düzenlemeler gözönünde bulun
durularak, tasan metninden çıkanlması gerekmektedir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Önerge kabul edilmemiştir. 
İkinci önerge Sayın Kapusuz tarafından geri çekilmiştir. 
Son önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 349 sıra sayılı kanun tasansının geçici 5 inci maddesinde geçen "bu 

Kanunda belirtilen ilkeler doğrultusunda" ibaresinin madde metninden çıkanlmasmı arz teklif 
ederiz. 

Mehmet Ali Şahin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

BAŞKAN - Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Takdire bırakıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bu ibareler madde metninde gereksiz şekilde tekrarlanmıştır. Maddenin kalan bölümü konuluş 

amacını yeterli olarak ifade etmektedir. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür 

ederim. Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.26 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.42 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 
KÂTİP ÜYELER : Enver YILMAZ (Ordu), Mevlüt AKGÜN (Karaman) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 116 ncı Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

349 sıra sayılı tasarının müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
4.- Kamu Yönetiminin Temel ilkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 

içişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı : 349) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 6 . -5 inci maddenin (1) bendine aykın mal ve hizmet üretimi yapan birim

ler iki yıl içinde tasfiye edilir. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Kocaeli Milletvekili Sayın İz

zet Çetin. 
Buyurun Sayın Çetin. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA İZZET ÇETİN (Kocaeli)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu 

Yönetimi Temel Kanunu Tasansının geçici 6 ncı maddesi hakkında Grubumuz ve şahsım adına söz 
almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, maddeye bakıldığı zaman, bir satırlık, bir cümlelik bir madde gibi 
gözüküyor. "5 inci maddenin (1) bendine aykın mal ve hizmet üretimi yapan birimler iki yıl içinde 
tasfiye edilir." 5 inci maddenin (1) fıkrası: "Kamu kurum ve kuruluşlan, kanunlarla kendilerine açık
ça görev olarak verilmeyen ve kuruluşun amacıyla doğrudan ilgili olmayan alanlarda işletme 
kuramaz, mal ve hizmet üretimi yapamaz, bu amaçla personel, bina, araç, gereç ve kaynak tahsis 
edemez." 

Niçin konulmuş bu hüküm; gerekçeye bir bakalım, gerekçede deniliyor ki: "5 inci maddenin (1) 
bendine aykın mal ve hizmet üretimi yapan birimlerin iki yıl içinde tasfiye edilmesi öngörülmekte." 

Nedir bu aykın hizmetler değerli arkadaşlanm; bu düzenleme, büyük ölçekte, devlet memur-
lannın çalıştıklan kamu kurum ve kuruluşlannın kendilerine sunduklan sosyal imkânlar ile çeşitli 
sosyal amaçlı kamu hizmetlerinin tasfiye edilmesinin yolunu açmaktadır. Bu maddeyle, hem mer
kezî yönetimin hem de pek çok görev ve yetki devrettiği yerel yönetimlerin kamu hizmeti yapmalan 
âdeta yasaklanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlannın sunduklan hizmetlerin özelleştirilmesi bu 
düzenlemeyle zorunlu hale gelmektedir. Bu düzenleme sonucunda, devlet memurlan, çocuklannı 
kendi kurum ve kuruluşlanndaki kreşler yerine özel sektöre ait kreşlere göndermek zorunda 
kalacaklardır; hangi maaşla, nasıl gönderecekler?! 

Kamu kurum ve kuruluşlanna ait sosyal tesisler bu düzenlemeyle ortadan kaldınlacak ve dev
let memurlanmız, aldıklan son derece düşük maaşlarla kısa süreli de olsa yaptıklan tatil imkânlann-
dan vazgeçmek zorunda kalacaklar, daha doğrusu bu imkânı kaybedecekler. Oldukça düşük maaş-
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larla, yoksulluk sınırının çok altında maaşlarla görev yapmaya ve geçinmeye çalışan kamu görev
lilerimiz, bu düzenleme sonucunda, aynı zamanda çalışma motivasyonlarını da kaybedecekler. 
Zaten, toplumsal itibarı iyice zedelenen devlet memurluğu bu düzenlemeyle iyice gözden düşecek 
ve siz de, AKP olarak, kamudaki kurum ve kuruluşların tasfiye edilmesinden sonra kamuda nitelik
li devlet memuru kalmayacak ve ardından, kamu hizmetlerinin ucuz, kaliteli ve zamanında veril
mesi esastır; hizmetlerin özel ya da kamu kesimince verilmesinin bir önemi yoktur diyebileceksiniz; 
ama, bu düzenlemelerden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında nitelikli işgücünü, nitelikli kamu 
personelini bulmanızın olanağı kalmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, çok net olarak söylüyorum, bu maddeyle, piyasa adına devlet, yani, sos
yal devlet yasayla yasaklanmaktadır. Yani, bunun çok açık deyimi, bu geçici 6 ncı maddeyle, Türkiye 
Cumhuriyeti, sosyal devlet olma özelliğini yitirecektir. Başlıca kamu görevlerini yerel yönetimlere 
bırakan ve bunların görev alanını merkezî yönetimin her türlü karışmasından özenle uzak tutan tasan, 
yalnızca merkezî yönetim için değil, aynı zamanda yerel yönetimler için de bir mutlak yasak ile bir 
mutlak serbestlik öngörmektedir. Mutlak yasak, bu tasan, merkezî yönetimi, hem de pek çok görev 
ve yetki devrettiği yerel yönetimleri hizmet görme yetkisi bakımından yasaklamaktadır. 

Biraz evvel okuduk, 5 inci maddenin (1) fıkrası, kamu kurum ve kuruluşlannın, kanunlarla ken
dilerine açıkça görev olarak verilmeyen alanlarda işletme kuramayacağını, mal ve hizmet 
üretemeyeceğini, bu amaçla personel istihdam edemeyeceğini, bina, araç gereç alamayacağını ön
görüyor. 

Tasan, tüm kamu dünyasını piyasa lehine yasaklara bağladıktan sonra, bir de merkezî yönetimi 
yerel yönetimler lehine yasaklara bağlıyor. Madde 9'un son paragrafındaki hükümle, merkezî 
yönetim, yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumluluk alanlanna giren konularda çıkaracağı tüzük, 
yönetmeliklerle mahallî idarelerin yetkilerini kısıtlayıcı, yerel hizmetleri zayıflatıcı ve yerinden 
yönetim ilkesine aykın hükümler koymaktan men edilmiştir. 

Merkezî idare birimleri, yerel yönetimlerin sorumluluk alanlanna giren konularda örgüt-
lenemeyecek, doğrudan ihale ve harcama yapamayacaktır. 

Merkezî idare yatınmları, ilgili bakanlık uygun görürse, yerel yönetimler eliyle yapılabilecek
tir. Bu durumda, yatınmın ödeneği ilgili yerel yönetime aktanlacak, kaynak yerel yönetim birimin
ce kullanılacak, böylece, harcama usulünde, merkezin değil yerel yönetimin bağlı olduğu kurallar 
geçerli kılınacaktır. 

Mutlak serbestlik de şudur: Devlet, merkezî ve yerel düzeylerde piyasa lehine, merkezde yerel 
yönetimler lehine yasaklandıktan sonra, tüm kamu sistemine, hizmetleri görme bakımından bir özgür
lük getirilmektedir. Bu özgürlük, hem merkezî yönetimleri hem yerel yönetimleri, yürütmekle yüküm
lü olduklan hizmetleri özel sektöre devretme bakımından -yerli ve yabancı- tam yetkili kılmaktadır. 

Değerli arkadaşlanm, tabiî, tasannın, yine, 11 inci maddesine de dönmek gerekir; ona 
zamanımın darlığı nedeniyle girmeyeceğim. Getirilen düzenlemenin mutlak serbestlik olarak 
nitelenmesi aşırı bir yorum olarak değerlendirilebilir belki; ama, cümle sonundaki "gördürebilir" 
kavramı nedeniyle eleştirel de yaklaşılabilir. Bu açıdan kamu kurum ve kuruluşlanna takdir yetkisi 
tanındığı ileri sürülebilir. Ne var ki, sahip olduğumuz deneyim, bu yönde olası bir eleştiriyi geçer
siz kılmaktadır. 

Merkezî ve yerel kamu kurumlannda özelleştirme politikası 1980'li yıllann ikinci yansında 
başladı. Geçtiğimiz haftalarda yasalaştırdığımız Belediye Kanunuyla, belediyelerimize, yerel 
yönetimlere yeni borçlanma imkânları da getirdik. Özellikle 1980'li yıllann sonlanna doğru, yerel 
yönetimlerin Hazine garantili dışborç almalanyla başlayan borçlanma politikalan, bu düzen
lemelerden sonra, özellikle yerel yönetimlerle ilgili tasanlann yasalaşmasından sonra daha da yay
gınlaşacak ve kamu kurum ve kuruluşian mal ve hizmet üretemeyeceği için, yerel yönetimlerde de 
kaynaklar kıt olduğu için, ister istemez, borç sarmalı yeniden ve hızlanarak artacaktır. Bugün, Tür
kiye'nin anasorunlarının başında borç sorunu gelmektedir. 
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Şimdi, siz, kamuyu, devleti sosyal devlet olma niteliğinden uzaklaştınrsanız, kamu kurum ve 
kuruluşlannı mal ve hizmet üretmekten menederseniz, kıt kaynaklanyla bu hizmetleri zor da olsa 
yürüten devleti sosyal devlet olma özelliğinden hızla uzaklaştınrsanız, gerçekten, yurttaşın devlete 
olan saygısını tamamen ortadan kaldınrsınız. 

Değerli arkadaşlanm, bu yasa tasansına, Türkiye'nin üç yıldan bu yana en önemli gündem 
maddelerinden biri olan kamu ihale yöntemi açısından da bakmak gerekir. Üç yıldan bu yana Tür
kiye'nin gündeminde olan önemli konulardan biri de, kamu ihale sistemi düzenlemeleridir. Kamu 
ihale sistemi, bir yandan Dünya Ticaret Örgütünün kamu alımlanyla ilgili liberalizasyon kararlan, 
bir yandan Dünya Bankası ve IMF anlaşmalannda yer alan koşullar, bir yandan da Avrupa Birliği 
Katılım Ortaklığı Belgesi koşullan içerisinde yer alan en önemli küresel başlıklardan biridir. Yerli 
ve yabancı yatınmcılar ve satıcılar arasında hiçbir farklılığın bırakılmadığı bir ortamda, hem mer
kezî hem de yerel kamu hizmetleri -ihaleden imtiyaza- çeşitli yöntemlerle özelleştirilmek istenmek
tedir. Bunlar, kamu kesimini özel kesim adına yasaklama ve kamu hizmetlerini piyasaya devretme 
hükümleridir. Taslağın özünü oluşturan ikinci özellik, sosyal devlet yerine düzenleyici devlet sis
temi oluşturma özelliği, bu hükümlerle somutlaşmaktadır. Kurulan mekanizma, geniş görev ve kay
naklara kavuşan yerel yönetimleri, bu görev ve kaynaklan, yerli ya da yabancı sermaye kesimlerine 
aktarma istasyonu olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle, bu tasan, yerel yönetimleri güçlendirme 
tasamı değil, yerelleştirme yoluyla özelleştirmenin ta kendisi olarak tanımlanabilir. 

Değerli arkadaşlanm, bu madde, gerçekten, bir cümleden ibaret; ama, Türkiye'de üretim iliş
kilerini de kökten değiştiren bir düzenleme. Hatırlayınız, 1950'lerden bu yana, kamuyu küçültme 
özel sektörü büyütme adına kamu kaynaklannı alabildiğine özel sektöre açmış olmamıza rağmen, 
üretimin ne kadar kısıtlı olduğu ortada. 

Bugün, ülkemizdeki borç sarmalından kurtulabilmenin yegâne yolu üretimden geçmektedir. 
Özel sektör, henüz üretimde istenilen noktaya gelememiştir; elli-ellibeş yıldan bu yana, her türlü 
teşvikin, her türlü kolaylığın, her türlü imtiyazın tanınmış olmasına rağmen, hâlâ, büyük bir bölümü 
kayıtdışı alanda faaliyetini sürdürmektedir. Kayıtlı olan dürüst ve namuslu işadamlan, bugün, uy
gulanan yöntemlerden ve devletin özellikle rekabet ortamına müdahale edememesinden, haksız 
rekabeti engelleyememesinden dolayı, tezgâhlannı tutup yurtdışına çıkarmıştır. Bugün, Türkî cum
huriyetlerde, Balkanlarda... İşte, daha dün içinize kansan arkadaşımız, Adana'daki yatınmlanm 
Suriye'ye, Irak'a yahut da başka ülkelere taşıyacağını söyleyebilmektedir. 

Şimdi, böyle bir özel sektöre siz nasıl güvenerek kamu hizmeti ürettirebileceksiniz?! 
Değerli arkadaşlanm, hiçbir denemesi olmadan, kamu yönetimini bir bütün olarak peş peşe 

ABD'nin, IMF'nin, Dünya Bankasının, Dünya Ticaret Örgütünün istemlerine uygun olarak değiş
tirirseniz ve hizmetleri parası olana sunarsanız ya da değişik bir söylemle, daha doğru söylemle, 
vatandaşı, yurttaşı müşteri olarak görür ve o şekilde algılarsanız, Türkiye'nin, gerçekten, bugün var 
olan huzuru da önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kalmaz. 

Maddede, iki yıl içerisinde tasfiye öngörülmektedir. Bu 2 yıllık süre, yeterli bir süre olmadığı 
gibi, bu düzenleme, doğru bir düzenleme de değildir. Türkiye, gerçekten en hızlı kalkınma dönemini 
karma ekonominin uygulandığı devlet ve özel sektörün yan yana yürüyebildiği, birbirini besleyebil
diği; işverenlerin, vergisini vererek; kamunun da o vergileri dürüstçe kullanmasıyla yaptığı yatınm-
larla kalkınmasını sağlayabildiğini hepiniz hatırlarsınız. En hızlı kalkınma dönemimiz, en yoksul 
olduğumuz 1923-1940 yıllan arasıdır; dünya ekonomik krizlerine rağmen o dönemdedir en hızlı 
kalkınma. 

Kalkınma, üretimle olur; kamu kurum ve kuruluşlannı, Balıkesir-SEKA örneğinde olduğu gibi, 
yandaşlara peşkeş çekerek yapılamaz. 

Bakınız, bugün, kamu kuruluşlannı bilerek üretimden kopanyorsunuz Akdeniz-SEKA, onaltı 
aydan bu yana üretimden kopanlmıştır. Daha bugün araştırdım, öğrenmeye çalıştım; ürete-
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memesinin tek nedeni, Orman Bakanlığının kendisine hammadde olarak odun vermemesi "13 tril
yonluk borcu var" diye kaynak aktarmaması dır. Onaltı aydan bu yana işçisi de memuru da çalış
madan maaş almaktadır. O işçi ve memurlardan bugün gelenler oldu; gerçekten üzüntü içerisindeler 
"biz üretim yapamıyoruz" diyorlar. Giderek üretimden kopanyorsunuz Türkiye'yi. 

Bu madde, kamu hizmetlerini de durdurma maddesidir. O nedenle, bu maddenin bu tasandan 
çekilmesi gerekir. Bu maddenin yürürlüğe girmesi halinde, Türkiye -üzülerek söylüyorum- var olan 
kamu hizmetini de sunamayacak, o olanakları da elinden yitirecek, bu nedenle de bölgelerarası eşit
sizlikler, kişiler arasında gelir dağılımındaki farklılıklar daha da derinleşecek, halkımız daha da 
yoksullaşacak; çokuluslu şirketler ve bugün vergiden kaçınan, vergi vermekten imtina eden, 
yatırımlarını yurtdışına kaçıran işverenler ya da özel kesim daha da büyük çıkarlar sağlayacaktır. 
Olan, yine yurttaşa olacaktır; olan, yine devlete olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlar mısınız Sayın Çetin. 
Buyurun. 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, kamu yönetimi temel kanunu diye başlayan bu Kamu Yönetimi Temel 

Kanunu Tasarısı, tercihini, sosyal devlet yerine, düzenleyici devlet ilkesinden yana yapmıştır. Sos
yal devlet, toplumsal eşitsizlikleri ortadan kaldırma amaçlı devlettir. Düzenleyici devlet ise, piyasa 
mekanizmasına dayanan bir sistemi, piyasanın gereklerine göre yönetme amaçlıdır. Düzenleyici 
devleti yaratmanın ilk şartı, sosyal devletin mal ve hizmet üreten, dağıtan, yöneten tüm kurum ve 
mekanizmalarını; yani, KİT'leri; bakanlıklann bağlı, ilgili kuruluşlarını; okullan, hastaneleri tasfiye 
etmek ve devletin bu tür kurumlaşmaya gitmesini yasaklamaktır. Düzenleyici devlet, tüm toplum
sal işleri özel sektöre devrederek, özel sektörün güvenli bir ortamda işlemesini sağlayacak kurum 
ve mekanizmalan kurmakla görevli sayılmaktadır. Sosyal devlette öncelik halkın ihtiyaçlan ve top
lumsal fırsat eşitliği sorununa verilmişken, düzenleyici devlette öncelik küresel sistemle kaynaş
maya ve teşvik edilen şirketler dünyasının ihtiyaçlarına verilmiştir. 

Bu tercihin somut uygulamalanndan biri, devlet örgütlenmesinde bakanlık sistemi yerine üst 
kurullar sistemine geçmektir. Önümüzdeki dönemde getireceğiniz bölge ajansları kanunu tasansm-
da bu konuyu çok daha net ve açık olarak tartışacağız. 

Bu düzenlemeler, ne yazık ki, Türkiye'nin ihtiyaçlanndan kaynaklanmamıştır. Doğrudur, Tür
kiye'nin, gerçekten, ciddî bir kamu reformuna ihtiyacı vardır. Bu kamu reformu, bu şekilde, kamu 
kurum ve kuruluşlarını üretimden menederek ya da "kamu hizmetlerini özel daha iyi yapar, kamu 
daha kötüdür" mantığıyla, bir önyargıyla, kamuyu karalayıcı, küçük düşürücü bir mantıkla değil, 
gerçekçi bir biçimde ele alarak, demin değindiğim şekilde, özel sektör ile kamunun yatırımlannı, 
üretimlerini bir arada götürebilmekten geçer. 

BAŞKAN - Sayın Çetin, toparlar mısınız. 
İZZET ÇETİN (Devamla) - Değerli arkadaşlanm, gerçekten, hiç olmazsa bu maddenin 

tasandan çıkanlmasını rica ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ediyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
Şahsı adına, Kocaeli Milletvekili Sayın Nevzat Doğan; buyurun. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
NEVZAT DOĞAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 

Kamu Yönetimi Temci Kanunu Tasansının geçici 6 ncı maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış 
bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Ülkemizdeki kamu hizmetlerinin yönetimini çağdaş ülkelerdeki çağdaş yönetimler düzeyine 
getirmeyi hedefleyen bu kanun tasansı, aynı zamanda, bizim, Avrupa Birliğine doğru attığımız 
adımlardan biri olacaktır. 

Değerli arkadaşlarımız bu konuda çok şey söyledi. Yalnız, sayın muhalefet temsilcilerinin ve 
bu tasarıyı eleştiren bazı kesimlerin şu sorulan sesli olarak sorup, bir de cevaplannı aramasını is
teriz: Ülkemizde şu anda mevcut olan kamu hizmetleri halkımızı memnun etmekte midir? Hal
kımız, güler yüzlü, etkin, kaliteli bir kamu hizmetini kolaylıkla almakta mıdır, bunlara ulaşabilmek
te midir? 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Bunu da bulamayacak, merak etmeyin! 
NEVZAT DOĞAN (Devamla) - Bu hizmeti veren kamu görevlileri -iyi çalışan, az çalışan- ay

nı kategoride midir; herkes performansı ölçüsünde karşılığını alıp, terfisine ulaşabilmekte midir? 
Bu hizmetler yeterince şeffaf bir şekilde denetlenebilmekte midir? Kamunun bu hizmetleri hızlı ve 
süratli midir? 

Allahaşkına, bir devlet dairesinde, bir siyasî kayırmacılık olmadan, işlerin nasıl 
yapılamadığını, yıllardır, hepimiz görüyoruz. Onun için, bunu, burada, halkın çektiği sıkıntılan, bu 
yaşadıklanmızı düşünerek irdelemeliyiz. 

ALGAN HACALOGLU (İstanbul) - Böyle bir suçlama yapamazsınız! 
NEVZAT DOĞAN (Devamla) - Biliyorsunuz ki, 1930'lu yıllardan beri, gelen bütün yönetim

ler ve birçok çevre, bu konuda, benzer adımlan atmak istemiştir, arzulamıştır ve biz biliyoruz ki, 
kamu yönetiminin yeniden şekillendirilmesini ve çağdaş normlara ulaşmasını, siz değerli 
Anamuhalefet Partisi temsilcilerimiz de gönülden istiyorsunuz; programlannızda, tüzüğünüzde, 
Genel Başkanınızın söylemlerinde var. 

ALGAN HACALOGLU (İstanbul) - Gereğini yapın, suçlama yapmayın! 
NEVZAT DOĞAN (Devamla) - Tabiî -örnek veriyorum- bir vatandaşın ilinizdeki bir hastaneye 

bağışlayacağı bir cihazı kabul etmek için bile, nasıl, günlerce, Ankara'daki prosedürün beklendiğini; 
bunun benzer örneklerini nasıl yaşadığımızı ve kamu kaynaklannm, nasıl, etkisiz, halkın arzu ettiği 
hizmetleri sunmada yetersiz kaldığını hepimiz biliyoruz. Liyakatin önplana alınmadığını, herkesin 
hizmet verebildiği ölçüde ücretlendirilmediğini hepimiz biliyoruz. 

Peki, bu tasan neleri getiriyor; bu tasarı, bunlann çağdaş ülkelerdeki normlara uyum sağ
lamasını, halkımızın hak ettiği, etkin, kaliteli, ulaşılabilir hizmetleri almasını ve bunun yönetiminin 
halka en yakın yerden sağlanmasını getiriyor. O halde, halkımızın bu kadar menfaatına olan, hal
kımızın devlet dairelerinde çektiği bu sıkıntılan ortadan kaldıracak olan bu tasanya nasıl olur da 
tümden karşı çıkanz?! Halkın menfaatına olan, ülke kaynaklannm bu kadar etkin, verimli kullanıl
masını sağlayabilecek bir tasanya nasıl olur da karşı çıkanz?! 

MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Öyle bir şey yok. 
NEVZAT DOĞAN (Devamla) - Şunu söylerseniz, biz, bunu, başımızın üstüne koyanz: Evet, 

bu kanun gereklidir, ülkemizde, yıllardır -elli yıldır, altmış yıldır, yetmiş yıldır- kamu yönetiminin 
yeniden yapılanması gerekmektedir. Bu gereklidir; ama, sizin tasannız çağdaş normlar bakımından, 
şu şu noktalarda eksiktir, gelin bunlann daha iyisini yapalım, onlardan daha ileri götürelim ve hal
kımızın hak ettiği etkin ve kaliteli hizmetleri halkımıza sunalım derseniz, biz bunu anlarız; ama, 
bunda, rejim korkusu, kadrolaşma korkusu ve sosyal devlet elden gidiyor korkusuyla eleştirme yap
manın gerçekçi bir yönünü biz açıkçası bulamıyoruz. 

HALİL TİRYAKİ (Kınkkale) - Doğru değil mi? 
NEVZAT DOĞAN (Devamla) - Yıllardır, ülkemizde sosyal devleti hep yazı üzerinde, kağıt 

üzerinde gördük. İlk defa, iktidanmız döneminde, başta Sayın Başbakanımız ve bakanlanmızın 
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cansiperane çalışmalanyla gerçek sosyal devletin -sözde değil- eğitimde, sağlıkta birçok hizmetler
de nasıl olduğunu birer birer gördünüz; halkımız da gördü ve bunun puanını verdi, yerel seçimler
de verdi. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Şimdi, diyorum ki, gelin, halkımızın menfaatına olan bu güzel kanunun, eğer, eksik olan yön
leri varsa, hep birlikte tamamlayalım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Doğan, sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
NEVZAT DOĞAN (Devamla) - Halkımızın hak ettiği etkin, kaliteli; ülke kaynaklannı op

timum kullanan; liyakatin önplana geldiği; şeffaf, denetlenebilir; halka en yakın yerden yöneltilen; 
hızlı, süratli hizmetleri halkımıza sunalım. Halkımız memnun olsun, güler yüzlü kamu hizmeti al
sın ve o güzel puanlarını size de versin. 

Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. (AK parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 1 önerge vardır; okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 349 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 6 ncı maddesinin tasan metninden 

çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
Haluk Koç Atilla Kart 

Samsun Konya 
M. Akif Hamzaçebi Muharrem Eskiyapan 

Trabzon Kayseri 
Kemal Sağ Mustafa Özyürek 

Adana Mersin 
BAŞKAN - Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ BURHAN KUZU (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılmıyoruz. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
349 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 6 ncı maddesinin madde gerekçesinde aynen şu 

ifadelere yer verilmiştir: 
"5 inci maddenin (1) bendinde aykın mal ve hizmet üretimi yapan birimlerin iki yıl içinde tas

fiye edilmesi öngörülmek suretiyle bu durumdaki kurum ve kuruluşlann durumlannı yeni düzen
lemeye uygun hale getirmeleri için imkân sağlanmaktadır." 

Kamu Yönetimi Temel Kanununa ilişkin çalışmalar Başbakanlığın belirlediği ve başında Baş
bakanlık Müsteşan Ömer Dinçer'in bulunduğu bir grup tarafından yürütülmüştür. Bu grubun hazır
ladığı ve Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansının ilk taslaklanndan olan, 5 Nisan 2003 tarihli tas
lakta 5 inci maddenin 1 bendi şu şekilde düzenlenmişti: Kamu kurum ve kuruluşlan ürettikleri mal 
ve hizmetleri haksız rekabet edecek şekilde üretemezler. Bu ilkeye aykınlık teşkil eden bütün birim-
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ler tasfiye edilir ve yenileri kurulamaz. Tasarının geçici 6 ncı maddesi ve 5 inci maddesinin (1) ben
dinde, 5 Nisan tarihli taslak metinde gözetilen amacın değişik kelimelerle ifade edildiği görülmek
tedir. Bu ilk taslak metinden de anlaşılacağı gibi, 5 inci maddenin 1 bendi sosyal devletin tasfiyesi 
anlamına gelecek düzenlemeler içermektedir. Böylece, kamu kurumlan tüm toplumsal işlerini özel 
sektöre devrederek, özel sektörün güvenli bir ortamda işlemesini sağlayacak kurum ve mekaniz
maları kurmakla görevli sayılmaktadır. 

Bu düzenlemeyle, kamu kurumunun özellikle personeline sunduğu sosyal imkânlar ile çeşitli 
sosyal amaçlı kamu hizmetleri tasfiye edilmek istenmektedir. Örneğin, kamu lojmanları, kamu taşıt
ları, kamu kreşleri, kamu sosyal ve dinlenme tesisleri, kamunun elinde bulunan toplutaşıma amaç
lı servisler gibi birçok sosyal amaçlı olanak kamu görevlilerinin elinden alınacaktır. Yani, kamu 
kurum ve kuruluşlarının çalışanlarına ve ailelerine sunduğu sosyal hizmetlerin tümü sona er
dirilecektir. Açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilen kamu görevlilerinin kısıtlı sosyal hak
larının elinden alınması, yaşamlarına ek külfetler getirecektir. Aynı zamanda, 5 inci maddeyle, hem 
merkezi yönetimin hem de pek çok görev ve yetki devrettiği yerel yönetimlerin kamu hizmeti yap
maları âdeta yasaklanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerin özelleştirilmesi, 
bu düzenlemeyle zorunlu hale gelecektir.Örneğin, önemli bir toplumsal hizmeti yerine getiren halk ek
mek fabrikaları, getirilen bu geçici 6 ncı maddeyle iki yıl içinde kapanmak zorunda kalacaktır. 

Kamu hizmeti, doğası gereği, kâr ve piyasa sürecinin dışında yerine getirilir. Kamu hizmeti, 
toplumsal gereksinimlerin giderilmesi için ortaklaşa alana sunulan hizmetlerdir. Ortaklaşa alana 
sunulduğu için rekabete dayanmaz, olabildiğince daha fazla insanın yararlanmasını amaçlar. Kamu 
Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının diğer maddeleri de göz önünde bulundurulduğunda, kamu hiz
metinin verilme anlayışı da bütünüyle değiştirilmektedir. Yeni anlayışa göre, kamu örgütleri özel 
sektör gibi çalışmalı, vatandaşların yerine müşteri geçmelidir. Geçici 6 ncı madde ve 5 inci mad
denin (1) bendinde getirilen düzenlemede, kamu hizmetinin ne olduğu önceden saptanmakta ve 
daha sonra, bu hizmetlerden yararlanan kişilerin ihtiyacına uygun olup olmadığına bakılmaktadır. 
Bu mantık, işleyişin, halkın işsizlik, yoksulluk ve benzeri ihtiyaçlarının ne olduğunun önceden sap
tanması ve ona göre kamu hizmetlerinin verilmesinin önünü kapamaktadır. Piyasa adına devlet 
yasaklanmakta, hizmetler, doğası gereği kâr ve piyasa mantığında hareket eden özel sektöre dev
redilerek. toplumsal sorunların daha da ağırlaşmasına zemin hazırlanmaktadır. 

Belirtilen gerekçelerle, 349 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 6 ncı maddesinin tasan metnin
den çıkarılması gerekmektedir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek
kür ederim. Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek
kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 7.- Bu Kanun uyarınca bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlann kuruluş 
kanunlarında yapılacak düzenlemeler nedeniyle kadro unvanı değişen veya kaldınlanlar durum
larına uygun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar kurumca ihtiyaç duyulan işler-
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de görevlendirilebilirler. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek 
gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklarını almaya devam ederler. Söz konusu 
personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî 
haklan toplamının net tutan, eski kadrolanna bağlı olarak en son ayda almakta olduklan aylık, ek 
gösterge, her türlü zam ve tazminatlan ile diğer malî haklan toplamı net tutanndan az olması halin
de, aradaki fark giderilinceye kadar atandıktan kadrolarda kaldıklan sürece herhangi bir kesintiye 
tabî tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Ay

dın; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HASAN AYDIN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; İstan

bul'un ortasından tren geçer. Eğer, tren yolunun biraz uzağında oturuyor da sonra evinizi oraya taşır
sanız, ilk günlerde, o trenin her geçtiği saatte uyanırsınız. Aradan birkaç ay geçtikten sonra, evinize 
misafir gelen birisi size "bu gürültüde nasıl uyuyabiliyorsunuz" diye sorar, siz de "ne gürültüsü" 
diye sorarsınız; çünkü, o süre içerisinde artık alışmışsınızdır. Yani, o gürültü, trenin periyodik 
aralıklarla geçişi, artık, sizi rahatsız etmez. Şimdi, ben, bizim Parlamentonun çalışmasını biraz buna 
benzetiyorum. 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Trene mi benziyor?.. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Arkadaşlar diyor ki, bir yasa çıkarmaya çalışıyoruz, bir ar

kadaşımızın varsa bir önerisi, düşüncesi, katalım, yanlışı düzeltelim, hep birlikte vatandaşa bu 
yasalan götürelim. Fakat, garip bir şey, aslında, Sayın Komisyon Başkanımız ile Sayın Bakanımızın 
yerine bir teyp koysak "Cumhuriyet Halk Partisinin önergeleri hakkında Sayın Bakanımız ne diyor" 
diye sorsak, bence tekrar etmelerine, zahmet etmelerine gerek yok, teybin tuşuna basacaksın 
"katılamıyoruz." Yani, biraz da nezaketleştirilecek "katılamıyoruz" yani, keşke katılabilecek bir şey 
olsa da katılsaydık diyerek... Böyle aynı kelimeler, aynı tonda, aynı vurdumduymazlıkla... Aynı 
alabildiğine büyük ve müthiş bir sorumlulukla, bir muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi 
muhalefeti burada oturuyor, burada konuşurken, sözcüleri vatandaş dinliyor, bunlar bir sorumluluk
la konuşuyorlar, bu konuda bazı öneriler yapıyorlar, acaba, bu önerilerin bizim işimize gelen bir 
yanı olabilir mi, acaba, yann yasalar hayata geçtikten sonra "keşke bunu yapmasaydık, aslında, 
Cumhuriyet Halk Partisi bize bunu söylemiş, bizi bu konuda uyarmıştı; ama, hayret bir şey, biz, 
nasıl oldu da, bu kadar sarih, bu kadar somut, aslında, bu kadar sıradan bir insanın bile al
gılayabileceği, kavrayabileceği bu önerileri dikkate almadık" diyeceksiniz. Bir gün bu yasalar 
yaşama geçtiği zaman, kimimizin milletvekili, kimimizin milletvekili olmadığı ileriki zamanlarda 
geriye dönüp kendi kendinize şu soruyu soracaksınız, ben buna inanıyorum "yapma yahu gerçek
ten bu yasayı biz mi yaptık, yani, bu yasa benim milletvekili olduğum dönemde çıktı, ben de el mi 
kaldırdım!" Büyük bir ihtimalle yasanın gününü falan unuttuğunuz için "yok canım, ben Mecliste 
olsaydım, ben bu yasaya evet demezdim, demek ki, ben o gün Mecliste değildim" diyerek, vic
danınızı rahatlatacaksınız. 

Şimdi, değerli arkadaşlanm, burada değişime kimse karşı çıkmıyor. Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin hantallaştığı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bürokrasinin eline düştüğü, bu konuda inanıl
maz derecede zorluklann, engellerin ortaya çıktığı, vatandaşın kendi sorunlannı çözebilmek için 
ulaşım mekanizmalannın tıkalı olduğu, vatandaşın ayağına hizmeti götürmenin gerekliliği, 
yönetimin demokratikleşmesinin gerekliliği... Bütün bunlarda hemfikiriz eğer samimiysek; fakat, 
böylesine on yıllara dayalı bir kilitlenmenin bazı dehalar tarafından... Ben kürsüye gelmeden önce, 
acaba bu nedir falan diye düşündüm; Türkiye'de bir sorun var tabiî -Türkiye'de- belki Avrupa'da bu 
sorun yok- liderlerin inanılmaz derecede özgüvenleri oluşuyor, bu liderlerin kendi kafalannda ve 
dünyalannda bazı doğrulan şekilleniyor, bu doğrulannı en yakın kurmaylanna doğru olarak em-
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poze ediyorlar, en yakın kurmayları onları, Meclise, komisyonlara empoze ediyor; gündemdeydi; 
ama, bugün hiç gündeme gelmesini beklemediğimiz bir yasa, bakıyorsunuz pat diye geliyor, hiçbir 
milletvekili arkadaşımızın haberi de yok, bu konuda hiçbir hazırlığa falan gerek yok; çünkü, artık 
Türkiye Cumhuriyetinde Büyük Millet Meclisi bir noter noktasına düşürülmüştür. Milletvekil
lerinin bu konuda fikir söylemeleri, hele hele iktidar partisi milletvekiliyse bu konuya itiraz etmesi, 
buna karşı çıkması, grup başkanvekillerinin itiraz etmiş olduğu bir önergeyi onun rızası olmadan 
vermeleri; böyle bir şey mümkün değil. 

"Yerel yönetimi indireceğiz aşağıya." Peki, yerel yönetimi indirelim, devleti küçültelim; bu 
kadar basit mi bu? Yani, Türkiye'de devletin bazen altından kalkamadığı, devletin toplumla sorun
larını çözemediği, devletin vatandaşına veremediği şeyleri, çoğu zaman, hayatında belki hiç 
yöneticilik yapmamış, belki siyaset yapmamış kimi belediye başkanlarımızın böylesine ağır, kap
samlı, detaylı sorunları, vatandaşla buluşarak çözebilecekleri konusunda ne kadar eminiz. Bir ar
kadaşımıza, bir memurumuza, bir çalışanımıza bir görev verdiğimiz zaman bile onun ehliyetli olup 
olmadığını, bunu uygulayıp uygulayamayacağını, başarıp başaramayacağını düşünüyorken bir bak
kal dükkanında bile, Türkiye'de öyle yasalar çıkarıyoruz ki, bu yasalar, aman bizden uzak dursun 
da, devletin merkezîliğinden uzak dursun da nereye giderse gitsin sorumsuzluğuyla Türkiye'yi 
yönetmek mümkün değil değerli arkadaşlarım. Yönetimi verelim... 

YAHYA BAŞ (İstanbul) - Küçümseme onları. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Küçümsemiyorum onları, ben öyle belediye başkanları 

tanıyorum ki, o belediye başkanları Parlamentodaki birçok milletvekilimizden çok daha yetenekli; 
ama, ben öyle belediye başkanları tanıyorum ki, tesadüfen, hasbelkader, kazara buraya gelmiş 
"yazık, bu nereden buraya gelmiş" diyebiliyorsunuz. Bir tekdüzelik içerisinde, bir monotonluk 
içerisinde, bir dayatma içerisinde, sağa sola bakmadan bazı yasaları çıkaracağız, koyacağız ve on
dan sonra, kalkıp burada, demokrasiyi uyguladık, çağdaşlaşıyoruz, yenileşiyoruz diye kendimizi 
avutmaya çalışacağız... 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Kim yapıyor?! 
HASAN AYDIN (Devamla) - Kim mi yapıyor; Fransa'dan duydun galiba... Burada 

konuşuyoruz meseleyi işte. 
Kim yapıyor; siz yapıyorsunuz, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu yapıyor. Muhalefeti dikkate 

almadan, vatandaşı dikkate almadan, kamuoyuyla tartışmadan, ilgili kurumlan dikkate almadan, 
belediye başkanlarının düşüncesini dikkate almadan, belediye meclisi üyeliğini yok sayarak, il 
genel meclisi üyeliğini yok sayarak... Gerçek bu. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

Tamam, siz, bize laf attınız mı, bütün sorumluluktan kurtulmuş oluyorsunuz... 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Müdahale etmeyin... Bundan sonra halk meclisleri kuracağız. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakın, devlet, bir görevle karşı karşıyadır. 

Devlet bir kurumu ortadan kaldırdığı zaman, devlet bir kurumda değişiklik yaptığı zaman, onun al
ternatiflerini, onun altyapısını, onun hazırlıklarını bitirmiştir. Devlet, eğer, tarımdan elini çekecek-
se, eğer, Ziraî Donatımı kaldıracaksa. Toprak Mahsullerini ortadan kaldıracaksa, Köy Hizmetlerini 
ortadan kaldıracaksa, altyapıyı, bunu devredecekse, o noktada hazırlıkların bitmiş olması, uzman
ların tamamlanmış olması, vatandaşla bu konuda bir hazırlığın yapılmış olması gerekir; hiçbiri yok. 
Tam tersine... 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Hepsi hazır... 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Kırk yıldır yapılıyor. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Kırk yıldır yapılıyor da, kardeşim, ne diye değiştiriyorsunuz onu 

kırk yıldır yapılıyorsa?.. Madem, kırk yıldır yapılıyor, senin derdin ne; mademki kırk yıldır 
yapılıyor, kırk yıldır yürüyorsa, ne münasebetle yürüyen mekanizmayı değiştirmeye çalışıyorsun? 
Kaldı ki, ben, yürüyen bir mekanizmanın olduğu kanaatinde değilim. 
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Ben, sadece, sevgili arkadaşlarıma şunu anlatmaya çalışıyorum: Adalet ve Kalkınma Partili ar
kadaşlar, şurada Bakanınızın, Bakanımızın, şurada Komisyon Başkanımızın, sürekli olarak, her 
önergeye ilişkin "katılamıyoruz" demiş olmasını hangi mantık ölçülerinde değerlendirebilirsiniz?! 

AHMET YENİ (Samsun) - Doğrulara katılıyoruz. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Yani, dünyanın doğrusunu siz mi biliyorsunuz? Anamuhalefet 

Partisinde bu kadar birikimi olan, bu kadar yeterliliği olan arkadaşlarımızın önerilerinin tümü, size 
karşı bir kasıt olarak mı gündeme getirilmektedir ki, âdeta, bir kaşıtmış gibi, her önergemize "hayır" 
diyebilecek, sadece bir emrivakiyle yasaları çıkarmaya kendinizi zorlayabilecek durumda oluyor
sunuz? (AK Parti sıralarından gürültüler) 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Önergelerin gerekçelerine bak! 
HASAN AYDIN (Devamla) - Arkadaşlar, siz, diyalog yollarını kapatırsanız, iletişim yollarını 

kapatırsanız, canımız istiyor kardeşim, ben bunu getiriyorum; Danışma Kurulunda, bunu kabul 
ediyor musunuz; hayır, kabul etmiyorum; o zaman bizim grubumuzun çoğunluğu var, o zaman, biz 
bunu kendi kendimize getiririz falan diye düşünürseniz, Türkiye'de, demokrasinin yollarını Par
lamentonun çatısı altında kapatmışsınız demektir. 

AHMET RIZA ACAR (Aydın) - 2 dakika 22 saniyen kaldı! 
HASAN AYDIN (Devamla) - Şimdi, sevgili arkadaşlarım... 
Arkadaş, sen de hastasın yani! (Gülüşmeler) 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Tabip yok mu?! 
HASAN AYDIN (Devamla) - Adam sanki benim kronometrem; orada 2.20, 2.15, 2.10... Yani, 

şenlik... 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sen devam et. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Şimdi, burada, Meclis Başkanı var; arkadaşın biri diyor ki "2.20 

kaldı", öbürü diyor ki "yok yok, sen devam et", öbürü diyor ki "bir dakika dur." 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - İdare ediyorlar. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Tabiî, idare ediyor arkadaşlarımız; zaten, memleketi çok iyi idare 

ediyorsunuz; hakikaten, o noktada son derece düzgünsünüz... 
Şimdi, bir noktaya gelmek istiyorum sevgili arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 

sizin yapmış olduğunuz yasaların, ülkemizin menfaatına olmasının, ülkemizin yararına olmasının 
bizi rahatsız etmediğini, bu noktada sizin başarılı olmanızın bizi rahatsız etmeyeceğini; ancak, 
değişim isteyen, demokrasi isteyen bir grubun biraz demokratik davranması gerektiğini, biraz 
katılımcı davranması gerektiğini, biraz farklı fikirlere açık olması gerektiğini, biraz kendisinin 
içerisindeki psikolojik üstünlüğü dayatmaya dönüştürmemesi gerektiğini; bazen, kırk yılda bir, bir 
kuyruklu yıldız doğmuştur, bir taş düşmüştür, sizin Grubunuzun kararının tersine oy kullanan bir ar
kadaşımızı Allah rızası için görmemiz gerektiğini; bunun, grup yönetimi kararına uymamak an
lamına değil, demokrasiyi algıladığınız anlamına gelebileceğini; eğer, ister okumuş olasınız ister 
okumamış olasınız, hep birlikte, elbirliğiyle her şeye "ret" ya da "evet" diyebiliyorsanız kendi 
içinizde demokrasinin işlemediğini; kendi içinde demokrasi işlemeyen bir grubun, ülkeye demok
rasi getirmesinin mümkün olamayacağını, kendi aranızda kavramaya, algılamaya çalışın lütfen; is
tirham ediyorum... 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Sizin Grubunuzda işliyor mu demokrasi?! 
AHMET RIZA ACAR (Aydın) - Kendini tarif etme! 
HASAN AYDIN (Devamla) - Atatürk zamanında kurulan, zor durumda olan bütün kurumlan 

-Özal'la birlikte başlayan- babasının malı gibi ucuza ona buna peşkeş çeken, yok eden; onun yerine 
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siyasî olarak ancak rant olarak kullanabilen, kurumlan ikame etmeyen; çimento fabrikalarını, teks
til fabrikalarını imha eden, TÜPRAŞ'ından petrol kurumlarına her şeyi satıp savuran ve bugün de, 
devletin merkezî idaresinde yürüyen kurumların yerine yenisini inşa etmeden, ısrarla ve inatla, bu 
noktada bir duruş almaya çalışan siz değerli arkadaşlarımızı uyarmaya çalışıyoruz. 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ)- Çok hızlı konuşuyorsun, anlaşılmıyor. 
HASAN AYDIN (Devamla) -10 dakikalık zamanımı son derece rantabl kullanmaya 

çalışıyorum. 
Sevgili arkadaşlarım, son olarak şunu söylemek istiyorum: İyi bir yolda değilsiniz... İyi bir yol

da değilsiniz; eğer, iyi bir yolda olsaydınız, bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi... (AK Parti 
sıralarından gürültüler) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aydın, siz buyurun. 
AHMET RIZA ACAR (Aydın) - ANAR'ın araştırmalarına göre yüzde 52,7... 
BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlar mısınız Sayın Aydın. 
Buyurun 
HASAN AYDIN (Devamla) - Cumhuriyet Halk Partisinde demokrasi vardır. Cumhuriyet Halk 

Partisinde demokrasi vardır; Cumhuriyet Halk Partisindeki demokrasi ile AKP'deki demokrasiyi 
mukayese etmek biraz hoş değil, tatlı değil... 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Doğru!.. 
HASAN AYDIN (Devamla) - ...yani, bizim durumumuz çok farklı; biz, aşağı yukarı, yüz sene 

sizden ilerideyiz. (AK Parti sıralarından alkışlar [!]) 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Çok iyi!.. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Arkadaşlarımızın hoşuna gitti; yani, söylemi bile hoşuna gitti; 

çünkü, onlarda "d"si bile yok; yani, "d"si bile yok. 
Sevgili arkadaşlarım, son olarak şunu söylemek istiyorum: Bu yasalar halk içindir, bu yasalar 

vatandaş içindir; bunun sorumluluğu içerisinde davranmamız gerekir. Üstelik de, bu yasaların ne 
kadarının geri dönebileceğini bile bile, aynı şeyi tekrar ederek, bu ülkeye fazla katkı sağlamamız 
mümkün değil. Umuyorum, bir biçimiyle, bir şekilde, sizinle iletişim kurabilmişizdir. 

Hepinizi, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aydın. 
Madde üzerinde, şahsı adına, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Vedat Melik; buyurun. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu 

Yönetimi Temel Kanunu Tasan sının geçici 7 nci maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi, öncelikle, saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, görüşülmekte olan Kamu Yönetimi Temel Yasası Tasansı, ülke yönetimini, 
esastan, yeniden yapılandırmaya ve insanımızı şimdiye kadar alışık olmadığı yeni bir yaşam tarzına 
alıştırmaya yöneliktir; şimdiye kadar çıkarmış olduğumuz Belediye Yasası, Büyükşehir Belediyesi 
Yasası ve buna benzer diğer yasalann ana çerçevesi olan bir yasa tasansıdır. Doğrudur, bir iktidann 
görevi, elbette ki, çağdaş medeniyetin gerektirdiği değişiklikleri ülkesinde uygulamaktır ve bu 
yasayla da amaçlanan şey, aslında, aşırı merkeziyetçiliğin verdiği hantallıktan kurtulmak, bazı hiz
metlerin daha hızlı bir şekilde yerel yönetimlerce yapılmasını sağlamak, dolayısıyla merkezin bazı 
yetkilerini yerel yönetimlere devretmektir. Ancak, sizin ülkenizin yerel yönetimlerinin idari ve malî 
gücü, bizim onlara devretmeye çalıştığımız görevleri yapmaya acaba müsait midir? Müsait değilse 
ne yapacağız? 
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Değerli arkadaşlar, ben size bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Aslında bu konu, bu hadise 
bugün olduğu için, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisini de bilgilendirmek istiyorum. Belki 
hadise halen de devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, salı günü yaptığım gündemdışı konuşmada -ki, bu 22 nci Dönem Parlamen
tosunda bu konuyla ilgili yaptığım ikinci konuşmadır- Şanlıurfa İlinin elektrik sorunlarından bah
setmeye çalışmış ve Enerji Bakanlığının derhal Şanlıurfa İlinde olağanüstü bir durum ilan ederek 
tedbirler almasını istemiştim. Bugün sabahleyin Şanlıurfa İlinin Viranşehir İlçesinde -Viranşehir il
çe merkezinin nüfusu 120 OOO'dir- 500-600 civannda çiftçi, elektrikle tanmsal sulama yapmaya 
çalışan çiftçi, kaymakamlığın önünde gösteri yapmıştır. Bu gösteriden sonra Urfa - Mardin 
karayolunu; yani İpek Yolunu kesmişlerdir. Bu arada, bazı siyasî parti binalannı da taşlamışlardır o 
hiddetle. Daha sonra, trafo merkezine yürümüşler, trafo merkezini tahrip etmeye yönelik, o kızgın
lıkla tepki koymuşlardır. Doğal olarak, bunun karşısında güvenlik güçleri de tedbir almıştır, zaman 
zaman da güvenlik güçleriyle tartışmaya girmişlerdir, belki bu tartışmalardan dolayı, henüz haber 
alamadık, tutuklamalar da olabilecektir. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, ben, bunu bir yıl içinde üçüncü kezdir söylüyorum. Ben, 1 200 000 
dekarlık... Kendi imkânlanyla kuyu açmış insanlardan bahsediyorum. Şimdi, bu insanlar, 42 derece 
sıcakta, borçla harçla açtıklan kuyulardan, yine borç ve harçla ektikleri pamuğu nasıl sulayacaklar
dır?! Tesisat niçin çalışmamaktadır; sebebi şudur: Bütün Şanlıurfa İlinde elektrik tesisatı çökmüş
tür. Bunun için, derhal tedbir alınması, merkezî hükümetin oraya para aktarması gerekir. Bu, Şan
lıurfa İl İdaresinin yapacağı bir iş değildir. 

Şimdi, aslında konu bu mu diyeceksiniz; bana göre, Türkiye'nin en önemli konulanndan biridir. 
Ben son kez, Sayın Enerji Bakanını göreve davet ediyorum; Türkiye'de ne kadar seyyar trafo var
sa, 24 saat içinde Şanlıurfa'ya götürmelidir. Bir hafta içinde para aktanrsanız, bütün elektrik sorunu 
çözülür. İnsanlar, aşiret meselesi yapmıştır. 

Saygılanmla. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Melik. 
Sayın milletvekilleri, şahsı adına, İzmir Milletvekili Sayın Mehmet Tekelioğlu; buyurun. (AK 

Parti sıralanndan alkışlar) 
MEHMET S. TEKELİOĞLU (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; görüşmekte olduğumuz 

tasannın geçici 7 nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Türkiye yeni bir döneme girdi. Bu dönemin en önemli karakteristiği, bir değişim anlayışının 

ortaya çıkmasıdır. Dolayısıyla, AK Partinin uygulamakta olduğu bu değişim felsefesini iyi kav
ramak gerekiyor. Eğer bu felsefe iyi kavranacak olursa, o zaman, buraya getirilen kanunlar da, çok 
daha esaslı bir biçimde anlaşılmış olur. 

Bu maddeyle, yeni düzenlemeler dolayısıyla kadro unvanı değiştirilenlerin yahut da kaldırılan-
lann bütün haklan garanti altına alınmaktadır; maddenin özü bundan ibarettir. Dolayısıyla, burada 
tartışılacak herhangi bir şey yoktur; ancak, bu kürsüde dile getirilen kadrolaşma kaygısını, AK Par
ti olarak kabul edemeyiz. Biz, bir defa, hangi işin, hangi niteliklere sahip insanlar tarafından 
yapılacağını gayet iyi tespit ediyoruz; dolayısıyla da her işi ehline veriyoruz; bunun için de objek
tif kriterler geliştiriyoruz. Bunun uygulamalannı çok çeşitli alanlarda görmekteyiz. Öğretmen 
atamalanndaki objektif kriterler, bunun basit bir örneğidir. Yine, Sağlık Bakanlığının getirmiş ol
duğu uygulamalar, bunun çok müşahhas bir örneğidir. 

Unutmayalım ki, burada, sayın bakanlar kendi ellerindeki yetkileri devretmektedir. Dolayısıy
la, her türlü uygulamada objektif kriterleri hayata geçirdiğimiz zaman, herhangi bir sıkıntı kal
mayacaktır. Bu da, elbette ki, diğer alanlara yakın zamanda yansıyacaktır. Bu objektif kriterlerin uy
gulandığını görmek için de çok beklemeyeceğinizi umuyorum. 
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Bu düşüncelerle, kanunun hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tekelioğlu. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri önce geliş sıralarına göre 

okutacağım, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
Birinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının geçici 7 nci maddesine 

aşağıdaki fıkraların eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Salih Kapusuz Taner Yıldız Mustafa Cumur 

Ankara Kayseri Trabzon 
A.Müfit Yetkin Nusret Bayraktar Mehmet Beşir Hamidi 

Şanlıurfa İstanbul Mardin 
"Geçici 1 inci ve 2 nci maddelere dayanılarak devredilen personelden geçici 1 inci maddenin 

son fıkrasının ikinci cümlesine göre ihtiyaç fazlası olarak belirlenenler, bulundukları ilin valisi 
tarafından öncelikle o ildekiler dikkate alınmak suretiyle diğer mahallî idarelere, buralarda müm
kün olmadığı takdirde merkezî idarenin taşra teşkilatına veya diğer kamu kurum ve kuruluşlann
daki durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanır. Bir yıl içinde bu şekilde atanamayan per
sonel, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere valilik tarafından Devlet Personel Baş
kanlığına bildirilir. 

Devlet Personel Başkanlığı, bildirilen personel listelerini en geç üç ay içinde tespit edeceği 
kamu kurum ve kuruluşlanndaki boş kadro ve pozisyonlara atanmalanm sağlamak üzere ilgili 
idarelere ve kamu kurum ve kuruluşlanna gönderir. İlgili idare, kurum ve kuruluşlar, bildirimin 
ulaştığı tarihten başlayarak en geç bir ay içinde bu personelin atamalannı yaparak atamalanna iliş
kin bilgileri Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına ve ilgili valiliğe bildirir. 

Personelin atandığı kurumda fiilen göreve başlayacağı tarihe kadar geçen sürede her türlü malî, 
sosyal ve özlük hakları eski kurumlannca karşılanmaya devam edilir. Aynca, bu personelin eski 
kadro ve pozisyonlan ile atandıklan kadro ve pozisyonlara ait farklar birinci fıkradaki hükümlere 
göre ödenmeye devam olunur." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
İkinci önerge aykırı önerge olup, okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 349 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 7 nci maddesinin tasan metninden 

çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Ali Topuz Mustafa Özyürek M. Akif Hamzaçebi 
İstanbul Mersin Trabzon 

Muharrem Eskiyapan Mehmet Yıldınm 
Kayseri Kastamonu 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHIN (istanbul) - Biz 
de katılmıyoruz efendim. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
349 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 7 nci maddesinin madde gerekçesinde aynen şu 

ifadelere yer verilmiştir. 
"Bu kanun uyarınca yapılacak düzenlemeler nedeniyle kadro unvanı ve derecesi değişen veya 

kaldırılanların eski kadrolarına ait her türlü haklarının, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıs
larına bağlı olarak saklı tutulacağı hükme bağlanmaktadır." 

Kamu yönetiminin yeniden yapılanması kapsamında Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısıy
la çerçevesi çizilen kamu personel rejimi, kadro sayısının belirlenmesi, farklı istihdam şekilleri, 
sınıflandırma, kariyer ve liyakat, ücret rejimi, sendikal siyasal haklar, emeklilik, hizmet içi eğitim, 
siyasîlerin kamu personeli üzerindeki etkileri, kayırmacılık gibi kamu istihdamının sorunlarının 
çözümüne yönelik bütüncül bir yaklaşım geliştirmemekte, kamu personel sayısının azaltılması, söz
leşme rejimine geçiş ve esnekleşmeyi yeni personel politikasının temeli yapmaktadır. 

Kamu hizmetlerinde hizmet kalitesini ve verimliliği artırmada, ücret ve maaşlara ilişkin sorun
ların çözümünü sağlamada temel yaklaşım, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısında öngörül
düğü gibi, performansa dayalı ücret değil, kamu çalışanlarının vasıflarının yükseltilmesi, sendikal 
haklarının tanınması ve tüm kamu çalışanlarının vasıf ve kıdemlerine uygun, eşit değerdeki işe eşit 
ücreti temel alan, aileleriyle birlikte insanca yaşamalarına imkân verecek düzeyde ücret almalarının 
sağlanması olmalıdır. 

Geçici 7 nci maddeyle, bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların kuruluş kanunlarında 
yapılacak düzenlemeler nedeniyle, kadro unvanı değişen veya kaldırılanların kendilerine uygun boş 
kadrolara atanmaları öngörülmektedir. Geçici 7 nci maddenin bu içeriğiyle kapsaması gereken 
konulan kapsamadığı, özensiz olarak hazırlandığı görülmektedir. 

22 nci Dönem yasama çalışmalarında ikişer kez yasalaştırılan; ancak, Anayasa Mahkemesinin 
yürürlüğünü durdurduğu ve iptal ettiği 61 yaşta emeklilik öngören yasa tasarısı ile TÜBİTAK'a iliş
kin yasa tasarısı, kamuoyu tarafından, iktidarın kadrolaşma amacıyla çıkardığı yasalar olarak anıl
maktadır. Hükümet, belirtilen yasalarla kadrolaşmaya yasal kılıf hazırlama iradesini ortaya koymuş, 
özellikle emeklilik yaşına ilişkin düzenleme, yaşanan süreçte çok sayıda kamu görevlisinin mağdur 
olmasına neden olmuştur. 

Geçici 7 nci madde de kadrolaşmaya neden olacak düzenlemeler içermektedir. "Kadro unvanı 
kaldırılan ya da değiştirilen" ifadesi içine çok sayıda kamu görevlisi girmekte, bu kişilerin hangi 
kadrolara atanacağına ilişkin somut düzenlemeye yer verilmemektedir. Örneğin, sadece isim 
değişikliğine gidilen ve bazı görev tanımlan değişen birimlerin üst düzey yöneticilerinin, bu mad
de kapsamında görevlerinden alınmasına yasal dayanak sağlanmış olacaktır. 

Kamu personel rejimi için, kamu personel sayısının azaltılması, sözleşme rejimine geçiş ve es
nekleşmeyi içeren düzenlemelere yer veren JCamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansının geçici 7 nci 
maddesi de, bu politikanın hayata geçirilmesine olanak tanımakta, çok sayıda kamu görevlisinin 
mağdur olmasına neden olacak düzenlemeler içermektedir. 

Yukanda belirtilen nedenlerle, kapsaması gereken konulan kapsamayan, özensiz olarak hazır
lanan 349 sıra sayılı kanun tasansının geçici 7 nci maddesinin tasan metninden çıkan İması gerek
mektedir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek
kür ederim. Önerge kabul edilmemiştir. 

ikinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının geçici 7 nci maddesine 
aşağıdaki fıkraların eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz (Ankara) ve arkadaşları 
"Geçici 1 inci ve 2 nci maddelere dayanılarak devredilen personelden geçici 1 inci maddenin 

son fıkrasının ikinci cümlesine göre ihtiyaç fazlası olarak belirlenenler, bulundukları ilin valisi 
tarafından öncelikle o ildekiler dikkate alınmak suretiyle diğer mahallî idarelere, buralarda müm
kün olmadığı takdirde merkezî idarenin taşra teşkilatına veya diğer kamu kurum ve kuruluşların
daki durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanır. Bir yıl içinde bu şekilde atanamayan per
sonel, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere valilik tarafından Devlet Personel Baş
kanlığına bildirilir. 

Devlet Personel Başkanlığı, bildirilen personel listelerini en geç üç ay içinde tespit edeceği 
kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadro ve pozisyonlara atanmalarını sağlamak üzere ilgili 
idarelere ve kamu kurum ve kuruluşlarına gönderir. İlgili idare, kurum ve kuruluşlar, bildirimin 
ulaştığı tarihten başlayarak en geç bir ay içinde bu personelin atamalarını yaparak atamalarına iliş
kin bilgileri Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına ve ilgili valiliğe bildirir. 

Personelin atandığı kurumda fiilen göreve başlayacağı tarihe kadar geçen sürede her türlü malî, 
sosyal ve özlük haklan eski kurumlarınca karşılanmaya devam edilir. Ayrıca, bu personelin eski 
kadro ve pozisyonları ile atandıkları kadro ve pozisyonlara ait farklar birinci fıkradaki hükümlere 
göre ödenmeye devam olunur." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Takdire bırakıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılıyoruz efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Geçici 1 inci ve 2 nci maddelerde mahallî idarelere devredilen personelin müktesep haklarını 

korumak ve geçici 1 inci maddenin son fıkrasının ikinci cümlesine uygulama imkânı sağlanmak 
amacıyla sağlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 8 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 8. - Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların teşkilatı, bu Kanun esaslarına 

göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit 
ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan kadrolann kullanımına 
devam olunur. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, İstanbul Millet
vekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Adalet ve Kalkınma Partisinden bir arkadaşımız burada konuşma yaparken, dolaylı olarak, 
Cumhuriyet Halk Partisinin reforma karşı çıktığını, reform istemediğini ifade etti. 

Değerli arkadaşlar, yerel yönetimlerde ciddî bir sorunun olduğunu hepimiz biliyoruz, merkezî 
yönetimin hantal yapısını da biliyoruz. Gerek Adalet ve Kalkınma Partisi gerekse Cumhuriyet Halk 
Partisi, kendi seçim bildirgelerinde ve seçim programlarında, kendi parti programlarında, kamu 
yönetiminde bir reformun yapılması gerektiğini ısrarla dile getirmişlerdir, seçim meydanlarında 
bunu da söylemişlerdir. Bizim, ısrarla istediğimiz bir tek konu var; reforma evet; ama, reformu 
yaparken, hukuk sistemini bozmadan, insan haklan ihlalleri yapmadan, insan haklarım dikkate 
alarak, kazanılmış haklan dikkate alarak bir reform yapalım. Yani, bir şeyi kınp dökerek değil de, 
insanlan mutlu ederek yapmak varken, niçin bunu yapmıyoruz?.. Bizim ısrarla üzerinde dur
duğumuz; fakat, her ne hikmetse, bir türlü anlatamadığımız olay bu. 

Bakın, bu kürsüden, ben gelip bir konuyu bilginize sundum ve burada da bir önerge verdik -
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan örnek verdim- fakat, sizlerin oylanyla reddedildi; red
dedileceğini de biliyordum. Neden, değerli arkadaşlar; çünkü, ben şunu gayet iyi biliyorum, sizler 
de gayet iyi biliyorsunuz; nasıl olsa, bir konuyu hükümet hazırlıyor, buraya getiriliyor, bizim aynca 
okumamıza gerek yok, bu konuda kafa yormamıza gerek yok; zaten muhalefet de itiraz edecek, 
hükümet el kaldırırsa biz de kabul edeceğiz... Bu kadar basit; ama, Parlamentoda görev yapmanın 
bu kadar basit olmadığı kanısındayım ben. Parlamentoda görev yapan her parlamenter, elbette, ken
di siyasî grubunun görüşlerini dikkate alacaktır, elbette ki kendi partisinin programını dikkate 
alacaktır; ama, bir hukukçunun, hukuk kimliğini bir tarafa bırakarak, bazı kurallan, Anayasaya ay
kırılıktan bile bile "hayır, ben bunu bildiğim gibi yapanm" derse, işte, orada, demokrasi konusun
da bir anlayış farklılığımız çıkıyor ortaya. 

Şimdi, bakınız, Sayın Bakan, daha ilk geçici maddeleri görüşürken, Sayın Cumhurbaşkanına 
bir yollama yaptı ve Sayın Cumhurbaşkanının, geri gönderme gerekçesini buraya gönderirken ilgili 
kanunları okumadığını söyledi. Şimdi, ben, tabiî, şunu beklerdim... Elbette, her makam eleş
tirilebileceği gibi Cumhurbaşkanlığı makamı da eleştirilebilir. "Eleştirilemez" denilen hiçbir 
makamın Türkiye'de olmaması gerektiğine inanıyorum ben, Cumhuriyet Halk Partisi de böyle 
inanıyor; ama, biz şunu yapmamalıyız. Eleştiri yaparken, eleştirinin belli bir üslup içinde olması 
gerektiğini de, herhalde, bütün milletvekillerinin kabul etmesi gerekir. "Okumamıştır" demesi, bana 
göre, beni rahatsız eden bir cümledir; ama "bu konuda yeterli çabayı göstermemiş" olabilir, yani, 
daha farklı... Mesela, bakın, daha sonra kullandığı bir ifade var Sayın Bakanın; ben, baştan bu 
ifadeyi kullanmasını isterdim: "Herhalde gözden kaçmıştır." Bu da bir eleştiridir; ama, bu eleştirinin 
belli bir dikkat ve bir üslup içinde yapılması, belli makamlan doğrudan doğruya hırpalama yönüne 
gitmeden bunu yapması, bana göre, daha şık olurdu. 

Şimdi, biz, hukuka saygıyı niye söylüyoruz?.. Bakın, değerli arkadaşlar, size, yine, hepimizi 
rahatsız eden bir örnek daha vereceğim. Hep şunu söyleriz: Efendim, bu ülkede özelleştirme olsun, 
zarar eden kamu kuruluşlarını satalım, zarar ediyor, işte, orada yolsuzluklar var vesaire vesaire söy
leniyor. Özelleştirme konusunda, devletin, çok küçük işler... Devletin, artık, pijama, gömlek üret
mesi gerekmediğini bizler de söylüyoruz. Özelleştirilmesi, bazı konulann, elbette gerekir; ama, 
özelleştirmenin de bir hukuk mantığı içinde olması gerektiğini söylüyoruz. Orada insanlar çalışıyor. 
O insanların haklannın ihlal edilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Siz bir şeyi kapattığınız zaman -
orası robotlann üretim yaptığı bir merkez değil- o merkezde insanlar çalışıyor ve o insanlar akşam
ları evine giderken çoluk çocuğuna ekmek götürecek. Biz, bu sosyal yaralan dikkate alın diyoruz, 
bunları yapın diyoruz; ama, denildi ki: "Hayır, biz bildiğimizi yapacağız." Diğer hükümetler de 
bunu söylediler. Ne oldu; özelleştirmede bir arpa boyu yol gidemedik. Gitti, veto yedi, Anayasa Mah-
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kemesine gitti, idare mahkemesine gitti, Danıştaya gitti ve özelleştirme olayı, Türkiye'de, bir Filistin 
sorunu gibi oldu; çözülemedi, çözülemedi, çözülemiyor. Neden; iktidarların basiretsizliğinden, ik
tidarların hukuku gözardı etmelerinden. Demokrasiler hukuk devletinde olur arkadaşlar; hukuku 
gözardı ederseniz, olmaz. Peki, hukuk dediğiniz kural ne; bizim koyduğumuz kurallar, bu Yüce Par
lamentonun kabul ettiği yasalar. Yasaları, siz, kendi siyasal bütünlüğü içinde, hiyerarşik yapı içerisin
de uygulamaya koymazsanız, olmaz. Tepede bir Anayasa var, Anayasanın arkasında yasalar var, 
onun altında tüzükler var, yönetmelikler var, genelgeler var; hukuk bütünlüğü içinde olması lazım. 

Bakınız, Sayın Bakan, şunu da söyledi: "Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısını da Sayın 
Cumhurbaşkanı okumamış." Bir soru yönelttim kendisine; peki, nasıl oluyor da bizim Cumhurbaş
kanlığına göndermediğimiz, Parlamentonun kabul etmediği bir taslağı, biz, Cumhurbaşkanlığına 
nasıl gönderdik ki, Cumhurbaşkanı bunu okumamış olsun?! Sayın Bakan "hayır" diyerek, bu 
konuda, veto ederken, daha doğrusu geri gönderme gerekçesini gönderirken, orada, bu yasa tas
lağına da atıflar yaptığını söyledi. Demek ki, Sayın Bakan, kendi içinde çelişkiye düşüyor; bir taraf
tan "okumamıştır" diyor, öbür taraftan da -okumuş olsa gerek ki- "bu görüştüğümüz yasa taslağına 
atıflar yapıyor" diyor. Demek ki, okumuş Sayın Cumhurbaşkanı. 

Şimdi, bunu, şunun için anlatıyorum değerli arkadaşlar: Önce yasalaştırmamız gereken tasan 
buydu, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansıydı; çünkü, il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir 
belediyeleriyle ilgili yasalar bu yasa üzerine inşa edilmişti. Şimdi, biz, bu yasa üzerine inşa edilen 
yasalan gönderdik, bu yasayı göndermedik. Şimdi, böyle bir hukuk bütünlüğü olabilir mi?! Siz, ön
ce, bunu göndereceksiniz, arkasından diğerlerini de buna uygun bir şekilde göndereceksiniz ki, bir 
hukuk bütünlüğü sağlanmış olsun. Bu hukuk bütünlüğü de, maalesef, sağlanmamış oluyor. 

Şimdi, Sayıştay konusunda da soru sorduk Sayın Bakana. 
Değerli arkadaşlar, Sayıştay Yasasında aynen şöyle bir hüküm var: "Sayıştay üyeliklerinden 5 

kişi boşahrsa yedi gün içinde seçim yapılır." Yani, yedi gün içinde Başkanın düğmeye basması 
lazım; çünkü, Sayıştay üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde bazı daireler toplanamıyor, kurullar 
toplanamıyor. Bunun bir an önce toplanması lazım. Sayıştaya bu görev veriliyor; Sayıştay görevini 
yapıyor, Parlamentoya geliyor. Sayın Bakanımız diyor ki: "Efendim, Sayıştay görevini yaptı, 
buraya geldi, görevini yapmayan Türkiye Büyük Millet Meclisidir." Peki, ben merak ediyorum 
değerli arkadaşlar; sizler niye görevinizi yapmıyorsunuz?! Kim söylüyor sizin görev yapmadığınızı; 
Sayın Bakan söylüyor. Peki, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kim; sizin partinizden. Plan 
ve Bütçe Komisyonu Başkanı kim; sizin partinizden. Peki, niçin acaba Sayıştay seçimleri yapıl
mıyor? Ben de adım gibi biliyorum, siz de adınız gibi biliyorsunuz ki, bu seçimleri engelleyen 
hükümetin kendisi; hükümet "bunu yapmayın" diyor. Peki, o zaman şu soruyu soralım: Hükümet bu 
seçimleri niye yaptırmak istemiyor? Açın gazeteleri, şunu göreceksiniz: Sayıştay Genel Kurulunun 
seçip Parlamentoya gönderdiği üyelerin içinde sizinle aynı görüşü paylaşmayan, siyasal görüşü 
paylaşmayan insanlar olduğu için. 

Değerli arkadaşlar, peki, o Sayıştay nasıl denetim yapacak, o üyeler nasıl denetim yapacak? 
Şimdi, bakın, onlann kazanılmış haklan var; Sayıştay Genel Kurulu onları seçti, gönderdi buraya, 
"bunlardan seçeceksiniz" diyor. Biz de diyoruz ki, hayır, kusura bakmayın, biz onlan seçmiyoruz. 
Peki, ne yapacak Sayıştay?! Nasıl görev yapacak Sayıştay?! 

Plan ve Bütçe Komisyonunda örnek verdim; o örneği, bir daha, burada hepinizin huzurunda 
sanmak istiyorum. Bakın, BDDK'ya, hükümet, zamanında atama yapmadı diye İmar Bankasına 
zamanında el konulamadı. 

HALİL AYDOĞAN (Afyon) - Doğru değil. 
KEMAL KIL1ÇDAROĞLU (Devamla) - Neden doğru olduğunu söyleyeceğim. 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun yaptığı basın açıklaması vardır Sayın Millet

vekilim; BDDK'mn internet sitesine girerseniz, bu basın açıklamasını görürsünüz. 
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HALİL AYDOGAN (Afyon) - Ona itibar edemezsiniz; o taraftır. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bakın, şimdi, o basın açıklamasında aynen şöyle 

diyor... 
HALİL AYDOĞAN (Afyon) - Ne derse desin... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Diyor ki: "Biz, şu tarihte -tarih de veriyor- İmar Ban

kasında olağandışı mevduat hareketlerini gördük; ama, karar alma sayımız olmadığı için, toplanıp 
karar alamadık. 

Bir başka şey daha var Sayın Milletvekilim -siz, İktidar Partisinde olduğunuz için daha rahat 
ulaşabilirsiniz- dönemin BDDK Başkanı hükümete başvuruyor "toplanıp karar alamıyoruz, bize 
acilen üye tayin edin..." Üye tayin edilmiyor. Üye ne zaman tayin ediliyor; İmar Bankası olayı pat
lak veriyor, mızrak çuvala sığmıyor, hükümet atama yapıyor. 

Bizim korkumuz şu, iyi niyetle bütün bunları dile getirmemizin temel nedeni şu: Benzer bir uy
gulama Sayıştayda olmasın. Sayıştayda, bugün, bazı daireler toplanamıyor, üye olmadığı için top
lanamıyor. Peki, buna, Parlamento olarak, biz, nasıl seyirci kalabiliriz?.. Bunun sorumlusu kim? 

Bakın, bunu bir bürokrat yapsa, o bürokrat hemen görevden alınır; mahkemeye verilse mahkûm 
olur. Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisini kim mahkemeye verecek?! Biz, görevimizi yapmıyoruz. 
Bizim görev yapmadığımız bir yerde, biz, nasıl bürokrasiden görev bekleyebiliriz, nasıl anlayış bek
leyebiliriz?! Bizim bu konudaki duyarlılığımızı da, bu nedenle sizin bilginize sunmak istedim. 

Özetle, kamu yönetiminin yeniden yapılanması gerektiğine bizler de inanıyoruz, kamunun hantal 
bir yapı içinde olduğuna bizler de inanıyoruz; ama, kazanılmış haklan zedelemeden... Anayasaya ay-
kınlıklan göz göre göre gözardı ederek buradan geçirmenin hiçbir mantığı yok. Zaman kaybediyoruz; 
zaman kaybetmenin hiçbir mantığı yok. Pek çok milletvekilimin belki çok daha fazla işi var. 

Bakın, biz, bu Parlamentoda Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu geçirdik; oldukça çok 
maddesi vardı bu kanunun. Cumhuriyet Halk Partisinden ciddî bir muhalefet geldi mi; hayır. Neden 
gelmedi; çünkü, oturduk, bu tasan üzerinde, Plan ve Bütçe Komisyonunda, altkomisyonda gece 
yanlarına kadar çalıştık. 

Değerli arkadaşlar, bakın, biz, sizi ikna edemiyoruz, çok haklı olduğumuz konuda sizi ikna 
edemiyoruz; ama, biz, bürokrat arkadaşlarla ve Adalet ve Kalkınma Partisinden milletvekili ar
kadaşlarla oturup konuştuğumuz zaman herkes ikna olabiliyor, değiştirebiliyoruz, yanlış yap
tığımızı, evet, söylüyoruz, düzeltiyoruz, eklemeler yapıyoruz, ilaveler yapıyoruz... 

Bakın, yeni bir moda daha çıktı; onu da söyleyeyim. Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet ve 
Kalkınma Partisinin değerli milletvekillerinin oylanyla kabul edilen maddeler, burada, maalesef, 
eski haline getiriliyor. Niye eski haline getiriliyor; bu soru soruldu mu acaba hiç? 

SONER AKSOY (Kütahya) - Meclisin takdiri efendim. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Takdiri değil efendim, keşke takdiri olsaydı. Takdiri 

olsaydı, zaten biz de takdir ederdik. Takdiri değil, birilerini kurtarmak için. 
Bakın, bu yasadan sonra, burada, bir yasa daha görüşülecek, Sayın Cumhurbaşkanının veto et

tiği bir yasa daha görüşülecek. Birileri mahkûm olmasın diye, 550 kişi, burada, o kişiye özel af 
çıkarıyor. Nereden çıktı arkadaşlar böyle bir şey?! Hangi akla, vicdana, hukuka sığar böyle bir şey?! 

Bizim görevimiz -bunu, gerçekten, çok samimî söylüyorum- iyi niyetle doğruları anlatmak; 
ama, takdir, tabiî ki, Adalet ve Kalkınma Partisinin. Oturursunuz, kendinize göre kanun yaparsınız, 
yasa yaparsınız. Nihayet, hukuk yolları vardır; bizim de görevimiz, burada, uyarmak; ama, olmadığı 
takdirde, hukuk yollanna başvurmak; ama, zaman kaybeden kim; zaman kaybeden Türkiye Cum
huriyeti oluyor arkadaşlar. 

Ben, bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu. 
Şahsı adına, Kırklareli Milletvekili Sayın Ahmet Gökhan Sarıçam; buyurun. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
AHMET GÖKHAN SARIÇAM (Kırklareli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmek

te olduğumuz Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının geçici 8 inci maddesiyle ilgili olarak söz 
almış bulunmaktayım. 

Bilindiği gibi, kamudaki bütün kurumların uyması gereken temel ilkeler, bu kanun tasarısıyla, 
ilk kez, bir bütün olarak ortaya konulmakta ve ele alınmakta; teşkilat yapıları, yetki devri esasına 
dayandırılarak yeni bir çerçeveye oturtulmakta, merkezî idare ile mahallî idareler arasındaki yetki 
ve görev paylaşımı netleştirilmekte, buna göre de merkezî idare strateji ve denetim düzeyinde etkin 
kılınmakta, mahallî idarelere ise operasyonel düzeyde esneklikler tanınarak inisiyatif kullanma hak
kı sağlanmaktadır. 

Bunun sunucunda, mahallî ihtiyaçlar, ilke olarak yerel düzeyde karşılanacak, hizmetler hızlı ve 
etkin bir biçimde sunulacak, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla kamuoyu denetimi bugüne oranla 
çok daha güçlü olacaktır. 

Üzerinde konuştuğum geçici 8 inci maddeyle, devletin hizmetlerinin sürekliliği ve aksamaması 
ilkesi sağlanmış olmaktadır. Maddeyle, yeni teşkilat düzenlemeleri yapılıp, bu düzenlemeler uyarın
ca yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar mevcut kadrolann kullanılmasına devam edileceği 
hükme bağlanarak, geçiş döneminde herhangi bir mağduriyete yol açılmaması amaçlanmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyetinin yücelmesinin, halkımızın hak ettiği kaliteli hizmetleri almasının 
önünü açan bu tasannın hazırlanmasında ve kanunlaşmasında emeği geçen herkese şahsım adına 
teşekkür eder; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sarıçam. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 1 önerge vardır; okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 349 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 8 inci maddesinin tasan metninden 

çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Ali Topuz Mustafa Özyürek Akif Hamzaçebi 
İstanbul Mersin Trabzon 

Muharrem Eskiyapan Mehmet Yıldınm 
Kayseri Kastamonu 

BAŞKAN - Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) -Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet9.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Biz 

de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Topuz, gerekçeyi mi okutayım? 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Peki, gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
349 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 8 inci maddesinin madde gerekçesinde aynen şu 

ifadelere yer verilmiştir. 
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"Maddede, yeni teşkilat düzenlemeleri yapılıncaya ve bu düzenlemeler uyannca yeni kadrolar 
tespit ve ihdas edilinceye kadar mevcut kadroların kullanılmasına devam edileceği hükme bağ
lanarak geçiş döneminde herhangi bir mağduriyete yol açılmaması amaçlanmaktadır." 

349 sıra sayılı Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısında öngörülen personel rejimi, kamu 
personel sayısının azaltılması, sözleşme rejimine geçiş ve esnekleşmeyi yeni personel politikasının 
temeli yapmaktadır. Tasarının 46 ncı maddesiyle hem üst düzey yöneticileri siyasî kadro haline 
getirilmekte hem de statü hukuku terk edilerek, kamu hizmetinde istihdam, sözleşmeli personel 
üzerine kurulmaktadır. Düzenleme esnek çalışma koşullan getirmekte, kamu görevlilerini örgütsüz 
ve iş güvencesinden yoksun bırakmaktadır. Üst düzey yöneticilerin siyasî kadro haline dönüştürül
mesi, Türkiye'de son on yılda hükümetlerin iktidarda kalma sürelerinin ne kadar kısa olduğu 
gözönüne alındığında, bu siyasal kayırmacılığın yaratacağı kaosun boyutlan daha da iyi an
laşılacaktır. 

46 ncı maddeyle performans ölçütleri kavramı getirilmiş; ancak, bu ölçütlerin neler olduğu 
yolunda bir düzenleme yapılmamıştır. Yani, performans ölçütlerini belirleme yetkisi, yürütmenin 
takdirine bırakılarak, aslî düzenleme yetkisi yürütmeye verilmektedir. 

Geçici 5 inci ve geçici 7 nci madde hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, bu maddelerin, 
kamuda kadrolaşmaya hukukî, yasal zemin hazırladığı açıktır. İdarenin yapacağı keyfi uygulamalar, 
belirtilen maddelerle yasal hale getirilecektir. Orta ve üst düzey bütün kamu görevlilerinin teşkilat 
yasalannda yapılan değişikliklere dayalı olarak kadro unvan ve dereceleri değiştirilerek görevden 
alınması olanaklı hale getirilmektedir. 

Geçici 8 inci maddeyle, "bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların teşkilatı, bu kanun esas-
lanna göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyannca genel hükümlere göre yeni kadrolar 
tespit ve ihdas edilinceye kadar, bu kanunun yürürlüğe girdiği kadrolann kullanımına devam 
olunur" düzenlemesi getirilmiştir. 

Belirtilen 3 geçici madde ve Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansının personel rejimine iliş
kin diğer düzenlemeleri, kamu görevlilerinin kazanılmış haklannı elinden alacak, siyasî iktidara 
keyfî uygulamalar yapmanın yasal zeminini oluşturacaktır. 

Yukanda belirtilen gerekçelerle, 349 sıra sayılı Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansının 
geçici 8 inci maddesinin tasan metninden çıkanlması gerekmektedir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et
meyenler... Teşekkür ederim. Önerge kabul edilmemiştir. 

Geçici 8 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et
meyenler... Teşekkür ederim. Madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.00 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.05 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 
KÂTİP ÜYELER : Enver YILMAZ (Ordu), Mevlüt AKGÜN (Karaman) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 116 ncı Birleşiminin Beşinci Oturumunu 
açıyorum. 

349 sıra sayılı tasarının müzakeresine devam ediyoruz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
4.- Kamu Yönetiminin Temel ilkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 

içişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı: 349) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Geçici 9 uncu maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 9. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Başbakan

lık ve bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda mevcut kadrolarda artış yapılmamak kaydıyla 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre sınıf, unvan 
ve derece değişikliği yapılabilir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Sayın Mustafa Oz-

yürek; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADİNA MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet

vekilleri; bugün yoğun bir mesaiyle, Kamu Yönetimi Temel Yasası Tasarısını görüşüyoruz. 
Bu tasarı, bildiğiniz gibi, uzun zamandır hem Meclisimizde hem de kamuoyunda tartışılan 

önemli bir tasan. Türkiye'nin idari yapısının geniş ölçüde yıprandığı, hantallaştığı, ciddî bir refor
ma ihtiyaç olduğu konusunda Türkiye'de genel bir mutabakat vardır. Bu konudaki çalışmalar çok 
eskilere dayanır; MEHTAP Raporundan beri, benim de zaman zaman içinde bulunduğum bazı çalış
malar yapıldı; ama, yasayla bu konuyu halledeceğimizi düşünmek oldukça aldatıcı bir yaklaşımdır. 
Bir kamu yönetimine yön veren unsurlar, öncelikle, bir zihniyet meselesidir, bir yaklaşım 
meselesidir; sonra, kadro meselesidir, sonra kaynak meselesidir. Bunlann hepsini birden hallet
mediğiniz zaman, sadece kanun değiştirerek sorunlan çözdüğümüzü düşünmemeliyiz. 

Burada, konuşan bazı arkadaşlanmız öyle bir intiba vermeye çalıştılar ki, bu kanun çıktıktan 
sonra, devlet dairesine giden herkes güler yüzle karşılaşacak, her şey çözülecek ve bu kanunla ilgili 
olarak bazı eleştirilerini dile getiren Cumhuriyet Halk Partisine de, "yani, güler yüzlü bir kamu 
yönetimi istemiyor musunuz, sorunlann çözülmesini istemiyor musunuz" gibi haksız suçlamalar 
yönelttiler. Elbette bunlann hepsinin olmasını biz de istiyoruz. Yalnız, reform yapmak, özellikle 
yürüyen bir yönetimde, işleyen bir yönetimde değişiklik yapmak son derece zordur ve önemli san
cılan birlikte getirir. Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, o meşhur MEHTAP 
Raporu çalışmalarının içinde olan bir kişiydi. Uzun yıllar başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış 
olmasına rağmen, bu kanunları bütünüyle değiştiren bir çalışmanın içine girmedi. 
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Öncelikle, belli çevrelerde şöyle bir görüş vardır: Bütünüyle bu sistemi değiştirelim. Değerli 
arkadaşlanm, eğer sistemin bazı noktalan doğru dürüst işliyorsa, onlan değiştirmek için bir çaba 
harcamak, hem emeklerin boşa gitmesidir hem de yürüyen bir sistemin ortadan kaldınlmasıdır. Ör
neğin, bizim -daha sonra önemli ölçüde tahrip edilmesine rağmen- Karayollan gibi çok iyi kurul
muş örgütlerimiz var, buna benzer bazı örgütlerimiz var. Bu tip örgütlerin bazı düzeltmelerle en iyi 
şekilde çalıştınlması mümkün; ama, şimdi biz ne yapıyoruz; sistemi bütünüyle altüst etmeye 
çalışıyoruz. Buna gerek yok. Sırf, bakın ne kadar büyük bir reform yapıyoruz, kimsenin yıllardır 
cesaret edemediği konulan ele alıyoruz anlayışıyla her şeyi altüst etmek çok doğru bir yaklaşım 
değildir. 

Bir diğer önemli nokta, böylesine kapsamlı düzeltmeleri -burada bir intibak dönemi ön
görülüyor; ama- hemen kısa sürede uygulamaya geçmek, önemli sorunlan beraberinde getirir. 

Bakınız, bugün herkesin çok şikâyet ettiği, öyle zannediyorum ki, hükümetin de üzerinde çalış
tığı, belki bir süre sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine getireceği personel rejimi meselesi, çok 
önemli bir meseledir. 1971 yılında benim de Maliye Bakanlığında bulunduğum bir dönemde o 
kanun çıkmıştı. O günün şartlannda, kanunu, mevcut personele değil de, o tarihten sonra işe 
girecek, yeni işe başlayacak personele uygulasaydık, çok iyi bir personel rejimi yapmış olacaktık; 
ama, ne yazık ki, özellikle bu reformun içerisinde çalışan, başında olan kimseler kendi durumlannın 
ne olacağını düşündükleri için ve biraz da kendilerine göre bir rejim kurduklan için, önemli sorun
lar çıktı. Eğer öyle bir şey olmasaydı, bugün, gerçekten çağdaş anlamda bir personel rejimimiz var
dı; çünkü, hazırlıklar ona göre yapılmıştı; ama, o güzel sistemi mevcut yapının üzerine oturtmaya 
kalktığımız zaman, büyük eksikler yaptık, büyük yanlışlar yaptık. Bugün, yine, personel rejimimiz, 
1971'deki gibi, içerisinden çıkılmaz hale gelmiştir. 

Bununla şunu demek istiyorum: Bu rejimin uygulanmasında da, önemli geçiş konulan ortaya 
çıkacaktır. Bunlara, mutlaka dikkat etmek gerekir. Nitekim, görüştüğümüz pek çok bu geçici mad
deler, bu geçişle ilgilidir; ama, orada da, ben bir aceleyi görüyorum; özellikle, işte, o kurumu hemen 
kapatalım, o kuruluşu hemen kapatalım -peki, kapattığınızda ne yapacaksınız- orada çalışanlan 
alalım, başka kurumlara aktaralım... 

Şimdi, burada, bir tasarruf yok; yani, devletin (A) kurumunda verdiğiniz parayı, orada iyi kötü 
işe yarayan insanlan (B) kurumuna nakletmek suretiyle, onlara boşuna para vereceksiniz, aynca da, 
onlan etkin ve fonksiyonel bir şekilde çalıştıramadığınız için de, mutlu olamayacaklar. 

Şimdi, o nedenle, insan unsuru üzerinde çok ciddî şekilde durmak gerekiyor. Kaynak sorun-
lannı... Yani, hepimiz gerçekçi olalım, bugün ödediğimiz ücretlerle, bugün ödediğimiz personel 
maaşıyla, etkin, verimli, burada hepimizin arzuladığı gibi güleryüzlü bir kamu yönetimi yarat
mamız mümkün değildir. Aşağı yukan büyük çoğunluğunun açlık sınınnda, yoksulluk sınınnda 
yaşadığı devlet memurlanndan, kanunu ister böyle değiştirin, ister şöyle değiştirin, anlamlı, verim
li bir sonuç alamazsınız. Onun için, öncelikle, tabiî, bu ücreti verecek şekilde kamu malî yönetimini 
de reforma tabi tutmanız gerekiyor. 

Sonra, bakınız, geçen aylarda çok önemli bir kanun çıkardık; Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu. Şimdi, böyle durmadan üst üste kanunlar çıkanyoruz, neyi değiştirdiğimizin de çok far
kına varmıyoruz; ama, bunların bazı maddelerini etkisiz kılacak değişiklikler yapıyoruz. Niçin; çün
kü, sadece kanun değiştirmek, sadece reform yapıyoruz demek yetmiyor. Öncelikle, buna insanlann 
inanması gerekiyor; bu kanunlann gerçekten, önemli sonuçlar doğuracağına, hizmetleri iyileş
tireceğine inanması gerekiyor, ona göre hazırlıklı olması gerekiyor ve kadrolann ona göre hazırlan
ması gerekiyor. Şimdi, bunları yapmadan, hemen, biz ne kadar reformcu anlayıştayız, biz ne kadar 
reformcu bir hükümetiz diye kanunları alelacele değiştirerek bir yere varmak mümkün değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Özyürek. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Diyebilir ki hükümet, işte, biz bu taşanları hazırladık, 

herkese gönderdik, görüşlerini aldık; ama, öyle değil. Hepimiz biliyoruz ki, bu kamu reformu 
tasarısına dönük kitle örgütlerinde büyük bir tepki var. Bunun hepsinin, zaman zaman iktidarın 
nitelediği gibi bir statükocu kuruluşlar olduğunu düşünmek yanlış. Yani, doğruyu, iyiyi bir tek AKP 
düşünür onun dışında herkes yanlış düşünür, bizim düşüncelerimizden farklı düşünce ifade eden 
herkes statükocudur filan anlayışı doğruyu bulmakta size yardımcı olmaz. Öyle anlaşılıyor ki bu 
yasa çıkacak; ama, belli bir uygulama süresi var. Bu süre içinde olayları daha sakin bir şekilde, 
çeşitli yerlerde söylenen, yazılan, çizilen, pek çok panellerde ortaya atılan görüşleri, burada değer
li milletvekillerimizin ortaya attığı görüşleri de dikkate alarak, zaman zaman bazı önemli düzelt
meleri yaparak bu kanunu uygulamaya çalışmanızı öneriyorum. 

Yine, bu kanunun tamamlayıcısı olarak ortaya atılmış bulunan İl Özel İdaresi, Belediyeler 
Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanununda da bu açılardan önemli düzeltmeler yapmalısınız. 

Sayın Cumhurbaşkanının veto gerekçelerini gerçekten önemsemeniz gerekiyor. Bir televizyon 
konuşmasında büyük bir belediyenin başkanı olan arkadaşımız şunu söyleyebiliyor: "Cumhurbaş
kanı da bir şahıs, onun da görüşü var." 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanımız değerli bir hukukçu; ama, onun ötesinde Cumhur
başkanlığı, bir kurum sevseniz de sevmeseniz de. Türkiye Büyük Millet Meclisini de sevmeyen, 
burada pek doğru dürüst işler yapılmadığını düşünen insanlar vardır; ama, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bir kurumdur, buranın görüşü önemlidir. Cumhurbaşkanlığı da bir kurumdur, onun görüşü 
de önemlidir; onun kişisel görüşüdür demek mümkün değildir; kurumsal bir görüştür. Elbette, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da eksikleri olabilir; ama, o gerekçeler gerçekten önemlidir. Peşin hükümlü 
değil, iyi niyetle, anlayışla o görüşleri değerlendirmek ve ona göre de yapılan yanlışları düzeltmek 
gerekir. Böyle olursa, Türkiye'de, bu kanunları gerçek anlamda, gerçek çerçevesiyle uy
gulayabiliriz. 

BAŞKAN - Sayın Özyürek, toparlar mısınız. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Toparlıyorum. 
Aksi takdirde, gereksiz sürtüşmeleri, tartışmaları hep birlikte yaşarız ki, buna Türkiye'nin ih

tiyacı yok. Türkiye'nin ihtiyacı sağduyudur, akıldır ve gerçekçi düzenlemelerdir. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özyürek. 
Şahsı adına, Bolu Milletvekili Sayın Yüksel Coşkunyürek; buyurun. 
YÜKSEL COŞKUNYÜREK (Bolu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının geçici 9 uncu maddesi üzerinde, şahsım adına görüş
lerimi belirtmek üzere söz aldım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değişim, şüphesiz ki, insanlık tarihi kadar eski bir ol
gudur. Yaşadığımız çağın en belirgin özelliklerinden biriyse, değişimin hızlanmış olması ve çok 
boyutlu hale gelmesidir. Teknolojik, ekonomik, siyasî, toplumsal ve kültürel alanlarda hızlı ve et
kileşimli bir değişim süreci yaşanmaktadır. Tek başına değişim, olumlu veya olumsuz bir anlam 
ifade etmemektedir. Değişimi, zamanında ve doğru bir şekilde algılayarak yeni koşullara uyarlama 
becerisi gösteremeyen bireylerin ve kurumların nispî konumlan kötüleşmekte ve değişimin kurbanı 
haline gelmektedirler. Öte yandan, değişimi zamanında ve doğru algılayan ve sağlıklı tepki gös
terenler ise, kendi hedefleri ile değişen ortam arasında örtüşen alanlan yakalayabilmekte, stratejik 
bir yaklaşım içinde değişimin getirdiği belirsizlikleri azaltmakta ve değişim sürecini nispî konum
larını iyileştirme yolunda bir fırsata dönüştürebilmektedirler. 
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Dünyada yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim, özellikle yönetim anlayışında ve klasik bürok
ratik yapılarda köklü bir yapılanmayı gündeme getirmiştir. İşte, bu çalışma, değişimin hızlandığı ve 
yoğunlaştığı küreselleşme ve bilgi toplumu şartlarında, rekabetin arttığı, bireyin ve toplumun önp-
lana çıktığı 21 inci Yüzyılın yönetim anlayışına ve temel yönetim vizyonuna dayalı olarak, ül
kemizin kamu yönetiminde ivedi olarak karşılaması gereken yeniden yapılanma ihtiyacını, zihniyet, 
stratejik tasarım ve organizasyon boyutları itibariyle genel çerçevesini ortaya koymak üzere hazır
lanmıştır ve dünyada yaşanan değişim süreci ve bunun ortaya çıkardığı yeni yönetim anlayışının ül
kemizde de uygulanma imkânını sağlayacaktır. 

Herkesin eleştirisine maruz kalan, elli yıldır toplumun her kesimince dile getirilen, verimsiz, 
hantal, gelişmelerin önünde bir engel olarak duran, kamu kaynaklarını hesapsızca ve iyi kul
lanamayan bir idarenin bu yapısında bir değişim gerektiği sürekli vurgulanmıştır. Kamudaki bu 
yapının değişmesi gerektiği yıllardır dile getirilmiştir; ancak, hiçbir iktidar bu değişimi yapacak 
kararlılığı gösterememiş ve temenniler mertebesinde kalmıştır. Bu değişimi ve gelişimi gös
teremeyenler, gerçekleştiremeyenler, bunun faturasını hem kendileri ödemiş hem de millete ödettir-
mişlerdir. Değişime ve gelişmeye yine direnenler, aynı akıbete uğrayacak ve gelecek nesillere 
bunun hesabını vereceklerdir.Şimdi, halkıyla barışık, halkının desteği arkasında olan, devlet ile mil
leti kaynaştırmış, ekonomide son otuz yılın ulaşamadığı başarılara imza atmış, Türkiye'nin itibarını 
içeride ve dışarıda yükseltmiş, istikrarlı ve kararlı bir hükümet var. İşte bu hükümet, toplumun her 
kesiminin arzuladığı Kamu Yönetimi Reformu Yasası Tasarısını Meclise taşımış ve bunun çıkarıl
ması kararlılığını göstermiştir. 

Asırlık bir rüyayı hazırlayıp önümüze getiren, başta hükümetimize, değerli bürokratlarımıza ve 
katkılanyla bunu olgunlaştıran siz değerli miUetvekiUerimize teşekkür ediyor, tasannın ülkemize 
hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Coşkunyürek. 
Şahsı adına, Sayın Salih Kapusuz... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Konuşmayacağım efendim. 
BAŞKAN - Sayın Yüksel Çorbacıoğlu; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıy

la selamlıyorum. 
Tabiî, böyle bir yasanın çıkanlması için, İktidar Partisi olarak, bir çaba gösteriyorsunuz; ama, 

çok umutlu olmanızı anlayamıyorum. Bu yasa çıkacak; fakat, bu yasanın çıkmasıyla her şeyin 
düzeleceğini sanmıyorum; çünkü, önemli olan yasalar değil, mutlaka yasalann önemi var; ama, 
önemli olan uygulayıcılardır. Biraz önce, Adalet ve Kalkınma Partisinin bir sözcüsü, bir eski 
valimiz, burada bir konuşma yaptı: "ben, 4 000 derslik yaptırdım, yüzlerce kilometre yol yaptım 
mevcut Köy Hizmetleri kurumuyla, mevcut millî eğitim görevlileriyle beraber" dedi. Bunu yaptığı 
dönemde, bu sizin çıkarmaya çalıştığınız yasa yok; mevcut yasa, mevcut koşullar var... Değerli ar
kadaşlar, demek ki, bu koşullarda da iş yapılabiliyormuş; yani, önemli olan yasa değil; ben, bunu 
anlatmaya çalışıyorum. 

Yine Adalet ve Kalkınma Partisinin bir sözcüsü, bu yasanın, hizmetlerin daha iyi şekilde yapıl
ması, yerelde daha iyi kontrol edilebilmesi, iyi kararlar verilebilmesi, liyakat esasına göre yapıl
masından bahsetti. Ben bu liyakat kelimesine takıldım. Niye takıldım; biliyoruz ki devlet görev
lerinin ifası ve devlet görevlilerinin ilerlemesi, yükselmesi için esaslardan biri de liyakat esasıdır; 
buna göre görevler veriliyor. Ancak, sizin liyakat anlayışınızla, yasadaki liyakat anlayışım bir türlü 
örtüştüremiyorum. Neden, kendi ilimden örnek vereceğim. 

Adalet ve Kalkınma Partisinin Artvin Belediye Başkanı adayı... Tabiî Artvin'de belediyeyi 
kazanamadınız, sizin için büyük kayıp. 
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AHMET YENİ (Samsun) - Türkiye'nin tamamını aldık. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Yani Artvini alamadınız onun için mücadele edeceksiniz. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Bir tane olsun; varlığınız hissedilsin. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Sağ olun, teşekkür ediyorum. 
...kazanamadı, doğal olarak görevine dönecek, baktık, görevine döndü; ama bir üst mertebey

le döndü; şube müdürü iken, il müdürü olarak göreve döndü. Şimdi, buradaki liyakat esasını an
layamadım; yani neye göre yapılıyor? Adalet ve Kalkınma Partili olmak mı liyakatin kriteri? Tam 
tersine, Artvin'in Borçka ve Yusufeli İlçelerinin seçim kazanamayan Cumhuriyet Halk Partisi aday
ları görevlerine dönemedi. Seçim Yasasının ek 7 nci maddesine göre görevlerine iade edilmeleri 
gerekirken, görevlerine dönemediler. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, buraya çıkıp adaletten, haktan, hukuktan, liyakatten bahsedecek
siniz, ondan sonra uygulamada bunun tam tersini yapacaksınız. Ben -tabiî iktidarsınız, istediğinizi 
yapacaksınız; ama, tabiî ki yasalar çerçevesinde- çıkıp "biz bunu yaptık var mı itirazın" denilmesini 
istiyorum; ama bunu da söylemiyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, bir de benim bir sendromum var diyelim, bir korkum var, o da son gün kor
kusu. Meclis çalışmalarının son günü nedense, çok riskli. Bu riski, geçen yasama yılında yaşadık. 
Son gün olan 1 Ağustosta, bazı kanunlarda değişiklik yapan yasalarla çok ilginç maddeler geçti, 
yine birilerini kurtardık! Ben, şimdi, bu korkuyu yine yaşıyorum -gerçi yarına da uzayacak ama-
yine korkuyorum, acaba bu yasa tasarısından sonra görüşeceğimiz yasalarda da, yine, özel amaç
larınızı gerçekleştirmek için -bana göre kişisel amaç- siyasal amaçlan gerçekleştirmek için yasalar 
veya maddeler önümüze gelecek mi diyorum?! Bu korkum var. Bunu da, hem sizlerle hem bizleri 
izleyen sevgili... 

MEHMET SEKMEN (İstanbul) - Korkma, rahat ol 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Ben korkuyorum; çünkü, bu konuda sabıkalısınız. 

Niye sabıkalısınız; bakın, bunu daha önce söyledim... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Ne demek sabıkalı!.. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Sayın Kaçır, yani, sabıka derken, suçlu, sanık olarak 

algılamayın; suçlu değilsiniz, hemen paniğe kapılmayın; 1 Ağustos 2003 tarihinde yaptığınız bir işi 
ben size söyleyeyim de, ondan sonra, siz mi haklısınız ben mi haklıyım siz karar verin. 

Değerli arkadaşlar, geçen sene, Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu bir karar verdi. Bu kararın
da, özelleştirmeyle ilgili borç ertelemelerinde, kim borcu ertelediyse sorumludur dedi, soruşturma 
komisyonu kurulmasına karar verdi; ancak, bu rapor verildikten sonra bakıldı ki, Adalet ve Kalkın
ma Partisinin Sayın Maliye Bakanı da aynı konuda bir hata yapmış. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN -Sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Sonuçta, 1 Ağustos 2003 tarihinde, bu konuda bir 

yasa değişikliği yapıldı ve Özelleştirme Yüksek Kuruluna, bu konuda yetki verildi; yani, yetkisi ol
madan yapılan bir iş, sonradan yetkilendirilerek, sonuçta, iş yasalaştı. Ben, o nedenle, şimdi yine 
korkuyorum. Bu korkumu da mazur görün. İnşallah, bugün yann, Türkiye Cumhuriyetinin men-
faatına olmayan, birilerinin menfaatına olan yasalar çıkmasın; çünkü, biliyorsunuz, Cumhurbaş
kanından dönen bir yasamız var. O yasadaki bazı maddelerin, ne yazık ki, birilerini kurtarmaya 
yönelik olduğunu hepimiz biliyoruz. Umarım, bu yanlıştan dönersiniz. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çorbacıoğlu. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
50 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 50. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet HallT Partisi Grubu adına, Kastamonu Milletvekili 

Sayın Mehmet Yıldırım; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; İkinci Yasama Yılının sonuna yaklaşıyoruz. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının 
yürürlük maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, yoğun bir çalışma temposundan sonra, 51 asıl, 9 da geçici maddeden oluşan 
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının görüşmelerini, inşallah, birkaç dakika sonra sonuçlan
dırmış olacağız. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyoruz; ancak, bu tasan ne getiriyor ne 
götürüyor, bir bakmak gerekiyor. 

Bu görüşmeler sırasında, sanki, Cumhuriyet Halk Partisinin değişimci ve devrimci nitelikte ol
mayan bir parti görünümünde olduğu, statükoyu koruyan bir anlayış içerisine girdiğimiz kanısı, 
sizin tarafınızdan, konuşmacılar tarafından ortaya konulmaktadır. Tabiî, bu zor bir iş. Cumhuriyet 
Halk Partisi, değişimden yana bir parti olmasına rağmen, bu tasanya direniyor; acaba neden 
direniyor; niçin direniyor, bunlara bakmak gerekir. 

Şimdi, bu tasannın getirdiği en önemli konu, yerinden yönetim. Cumhuriyet Halk Partisinin 
programında da var. Devletin yeniden yapılanmasını bizler de istiyoruz, kamunun hantal, bürok
rasinin daha çok egemen olduğu bir 20 nci Yüzyılın ötesinde bir değişimin gerçekleşmesi gerek
tiğine biz de inanıyoruz; ama, bu tasan, maalesef, eksik, belirli eksikleri de beraberinde taşıyor. 
Nedir bu eksikler diye baktığımızda; bakın, valileri yol müdürü haline dönüştürüyoruz. Niye; Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünü kapatarak, bütün yetkileri il müdürlükleriyle valilerin, özel idarenin 
denetimine veriyoruz ve 50 000'in üzerindeki çalışanıyla, makine parkıyla, işçisiyle, inşaat mühen
disiyle, makine mühendisiyle, ziraat yüksek mühendisiyle büyük bir birikim sahibi insanlanmızı 
mağdur ediyoruz. 

Bakın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bahsetmek istiyorum. Taşrada, bölge müdürlük
leri ile il müdürlüklerinin il özel idarelerine devrini yaparken, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü 
de Tarım Bakanlığına devrediyoruz. Peki, Tanm Bakanlığında, oradaki insanlar, mesela, makine ik
mal dairesi başkanı makine yüksek mühendisi ne olacak, nereye götüreceğiz? Bunlan kadrolanyla 
birlikte devredeceğiz. Yeni bir mağduriyeti, 6 000'in üzerindeki memurun mağduriyetini ortaya 
koyuyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bana göre, bu tasarının geçici 2 nci maddesinin kesinlikle bu tasan kap
samından çıkarılması gerekiyordu. Bu yetmez; bakın, yaklaşık olarak 291 000 kilometrenin üzerin
de köy yolumuz var. Yaklaşık olarak Türkiye'nin her yerinde, hepimizin seçim bölgelerinde en çok 
uğraştığımız, mücadele ettiğimiz işlerden bir tanesi de, köylerimizin Avrupa Birliği seviyesinde, 
standart, düzgün, yaşanabilir köyler olmasını sağlamaktır; makine parklannın o yönde çalışmasını 
istiyoruz. Bunu da Köy Hizmetlerinin artık işlevini yerine getirmediği, herhangi bir köyün köp
rüsünün programı ve yapımının Ankara'da ne olduğu yönünde diye gerekçelendirmeye çalışarak 
yapıyoruz. 
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Peki, bundan sonra ne olacak? Nasıl çalışacağız, nasıl gelişecek? Bu nasıl çalışacak biliyor 
musunuz arkadaşlar; valiler yol müdürü olacak, il genel meclisi üyeleri de dozerin üzerinde, siyasî 
olarak dozerleri hareketlendiren, greyderleri hareketlendiren, hangi köyde oy aldım, hangi köyde al
madım, hangi köyde AK Partiye oy çıktı, hangi köyde AK Partiye oy çıkmadı diye, sanki, vatan
daşın ödediği vergilerle, kendi yolumu yap, okulumu yap, kanalizasyonumu yap, toprağımı sula 
veyahut da bana hizmet getir gibi bir anlayışı, partizanca bir kullanıma açtığımızı göreceğiz; 
yaşayıp göreceğiz. 

Ben, geçmişte Karayollarında çalışan bir mühendis olarak, bunun böyle olacağını söylüyorum, 
inşallah yanılırım. 

SİNAN ÖZKAN (Kastamonu) - Olmayacak, olmayacak!.. 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Sinan Özkan "olmayacak" diyor; ama, Kastamonu'da 

göreceğiz; olacak mı olmayacak mı, bakacağız. 
Değerli arkadaşlar, bakın, bunun bir başka ayağı yok. 
Değerli arkadaşlar, örneğin Kastamonu. Diyeceksiniz ki, hep Kastamonu; evet, hep Kas

tamonu. Kastamonu'da, 1 070 tane köy var, 7 000 kilometrenin üzerinde yol var -bakın, Kastamonu 
eski Valisi Sayın Doğan Topaloğlu da burada, beni dikkatle izliyor- 3 600 yerleşim bölgesi var. Yol
larımızın sadece yüzde 10 kadarı asfalt olmuş. Nüfusumuz, göç nedeniyle, Tunceli gibi, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolunun diğer illeri gibi, bütün illerde olduğu gibi, işsizlikten dolayı, yoksulluktan 
dolayı sürekli azalıyor. Bu seneki ödeneklerin kadrolanyla il özel idareye devredildiğini düşünsek, 
bu seneki kaynaklarda bir sorun çıkmadığını kabul etsek, gelecek yıl bütçe kanunu tasarısı 
görüşülürken, bu tasarıyla, Köy Hizmetleri il müdürlüğüne, sağlık müdürlüğüne veya tarım il 
müdürlüklerine hangi kıstası esas alıp da kaynak aktaracağız? 

Ben diyorum ki, Belediye Yasasında yaptığımız gibi, bütçeden ayıracağımız belirli payı havuza 
alıp, şu ile şu kadar, şu ile şu kadar deyip, nüfusa göre bir paylaştırma yaparsak, Anadolu'nun diğer 
illerini, sürekli göç veren illeri, büyük yoksulluğa ve aynı zamanda hizmet yoksulluğuna itmiş 
oluruz. 

Hükümet, merkezî yönetimdeki yetkileri yerel yönetimlere aktarırken, kime, nerede, nasıl, 
hangi yöntemle kaynak aktaracağını ifade etmemiştir; bu tasanda, bunun malî ayağı yoktur; ama, 
biliyorum ki, böyle bir çalışma vardır. Bu çalışmaya göre, Kastamonu gibi, Tunceli gibi, Artvin gibi, 
Sinop gibi, Çankırı gibi hizmette geri kalmış yörelere kaynak dağıtımında, yerel yönetimlerde ol
duğu gibi, belediyelerde olduğu gibi nüfusa göre bir kaynak aktarımı yapılacaksa, bir katsayı yön
teminin ortaya konulmasının daha doğru olacağını düşünmekteyim ve önermekteyim. Başka türlü 
bu işin altından kalkamayız. 

Şimdi bu çalışmaların başarısızlığının faturası siyasal iktidara, bakana, genel müdüre çıkarken, 
o zaman sizin atadığınız veya herhangi bir hükümetin atadığı valiye çıkar ve o zaman, vatandaş
larımızın da devlete güveni sarsılır diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, böyle olursa, sanıyorum daha iyi olur. 
Örneğin, İstanbul'da 10 000 000'un üstünde insan yaşıyor ve sürekli de göç alıyor. Kastamonu 

da 1 500 000 civannda insan göç vermiş; Kastamonu'da yaşayan insan sayısı 375 000. Bizim köy 
sayımız 1 070, İstanbul'un köy sayısı 173 civannda; Kadıköy'ü, Bakırköy'ü de bunlara eklersek, 
Hasköy'ü, Kurtköy'ü ilave edersek, metropol olmuş bir kent. Oraya bugünkü imkânlarla 100 trilyon 
kaynak giderken -nüfusa göre planlaması yapılırken doğrudur, ama- Kastamonu'ya, örneğin, 5 tril
yon civannda bir kaynak gidiyor. Vali, bu devrettiğiniz makinelerin mazot parasını bile kar
şılayamaz arkadaşlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

- 3 6 4 -



T.B.M.M. B : 116 15 . 7 . 2004 O : 5 

BAŞKAN -Sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Tamamlıyorum. 
Bunun için, diyoruz ki, önümüzdeki yasada, hükümet, Anadolu'nun Kastamonu gibi, Çankırı 

gibi, Sinop gibi, Karabük gibi, doğu ve güneydoğu illeri gibi illerinde nüfus esasına göre bir 
dağılımı şart koşacaksa, gelişmişliği endeks alan bir katsayı esas olarak teşkil etmeli ve ödenekleri 
buna göre dağıtmalıyız diye düşünüyorum. 

Bu yasanın, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, Yüce Meclise saygılar sunuyorum; 
hepinize iyi tatiller diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Şahıslan adına, Afyon Milletvekili Sayın Ahmet Koca; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AHMET KOCA (Afyon) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Kamu Yönetimi Reformu 

Yasası Tasansı üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Daha önce, bu konuda çeşitli adımlar atılmış; ancak, tüm bu adımlar, çeşitli nedenlerle 

başansız kalmış ve kamu yönetiminde arzu edilen kaliteye ulaşılamamıştır. Genel olarak ifade et
mem gerekiyorsa, toplumun taleplerine daha duyarlı bir kamu yönetimini ortaya koymak için, 
katılımcılığa önem veren, hedef ve öncelikleri netleştirmiş, hesap veren, şeffaf, etkin, yönetilebilir 
bir kamu yönetimi artık en temel ihtiyaç haline gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu tasanyla, kamu kurum ve kuruluşlannın düzenleyici işlevinin güçlen
dirilmesi, özel sektör ve toplum gibi paydaşlık ilişkisi geliştirilmesi öngörülmüştür. Kamu Yönetimi 
Temel Kanunu Tasansı, dünyada yaşanan gelişmeler ve tecrübeler ışığında, ülkemizi yannlara 
hazırlayacak çağdaş bir yönetim zihniyeti ve yapısına kavuşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Geliş
miş ülkelerin ortak tecrübesine dayanan bu olumlu hedefler ve araçlar, ülkemiz insanının daha iyi 
yaşaması kadar, ortak geleceğimiz açısından da son derece önemlidir. Bu düzenlemeyle, sadece 
bugünü değil, yannlan ve yannlann Türkiyesini düşünüyor ve yannlara hazırlanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Kamu Yönetimi Reformu Yasası Tasansının köklü değişimler 
getireceği muhakkak ve bu değişimler, belki, belli alışkanlıklanmızı değiştirmemizi gerektirecektir; 
ancak, bu değişimleri yaşamadan gelişimi yakalamak mümkün olmamaktadır. Artık, kamu kurum 
ve kuruluşlanndaki hantallığı kaldırma zamanı gelmiştir. Bugüne kadar seçilmişlerin yapamadığını 
şu anda yapmaktayız. Bugüne gelinceye kadar kurulan hükümetlerin de programında önemli yer 
tutan kamunun yeniden yapılandınlması konusu her zaman ertelenmiş ya da gündeme getirilmemiş
tir. AK Parti Hükümetinin getirdiği yönetim anlayışıyla ortaya konulan azim ve gayretin sonucun
da, yıllardır yapılamayan kamu yönetimi reformunu bu Meclis gerçekleştirmiş durumdadır. 

Değerli milletvekilleri, bu duygulan sizlerle paylaşmak istedim ve bu duygulan paylaşırken, 
katkıda bulunan bütün milletvekilleri adına ve şahsım adına son derece memnuniyetimi arz 
ediyorum. Sözlerime son verirken, çıkan bu kanunun, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temen
ni ediyor; bu kanunun çıkmasında emeği geçen herkese, bütün milletvekillerimize, muhalefetiyle ik-
tidanyla herkese teşekkürlerimi sunuyorum, saygılanmı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koca. 
Şahıslan adına ikinci söz, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan'ın. 
Buyurun efendim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz sonra kanun

laşacak olan bu tasan üzerinde son sözleri söylemek için huzurlarınızdayım. Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 

- 3 6 5 -



T.B.M.M. B : 116 15 . 7 . 2004 O : 5 

Ben, bu kanun tasarısı gündeme geldiğinde, bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün siyasî partilerin 
parti programlarını inceledim ve bugüne kadar hükümet olan bütün siyasî partilerin, gerek tek 
başına gerekse koalisyon şeklinde hükümette bulunan partilerin hükümet programlarını inceledim 
ve gördüm ki, yıllardan beri, bütün partiler ve bütün hükümetler, kamu yönetiminin yeniden 
yapılanması, mahallî idarelerin güçlenmesi yolunda, hem parti programlanna hem de hükümet 
programlanna bu konuyu yerleştirmişler ve en iddialı olduklan konulann başında da bu konular 
geliyor. Bununla ilgili, 24 yaşında genç bir kaymakamken bize "kamu yönetimi temel kanunu -
bugünkü ismiyle- ve mahallî idarelerle ilgili kanunlar üzerinde çok ciddî çalışmalar var; bu kanun
lar çok kısa süre içerisinde hayata geçirilecek" diye ifadelerde bulunuldu. Biz de, yıllarca, bir mül
kî idare amiri olarak, bu duygu ve düşünceler içerisinde, bu kanunlann, bir an önce hayata geçiril
mesini, hantal olan kamu yönetiminin bir reforma tabi tutularak, şeffaf, etkili, verimli bir şekilde 
vatandaşa sunulmasını ve mahallî ve müşterek hizmetlerin en yakın birimden alınması için bürok
ratik işlemlerin azaltılacağı günleri büyük bir heyecanla bekledik; ancak, bir mülkî idare amiri 
olarak bu günleri göremedim; ama, şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir parlamenter olarak, 
bu kanun tasanlan Meclise geldiğinde, aynı heyecanı, aynı mutluluğu yaşadım. Ancak, şu anda 
üzülerek ifade etmek istiyorum ki, yıllardan beri Türk Milletinin beklediği, bütün siyasî partilerin 
istediği, bütün kamu görevlilerinin arzu ettiği, valilerin, kaymakamlann, belediye başkanlannın 
dört gözle beklediği bu kanunlar, maalesef ve maalesef, buradan geçtikten sonra, biri geri döndü, 
bunlar da geri dönecek ve -altını çizerek söylüyorum- bu kanunlann, Cumhurbaşkanından döndük
ten sonra veya Anayasa Mahkemesinden döndükten sonra bir daha kanun haline getirilmesi, belki 
22 nci Dönem Parlamentosuna da nasip olmayacak, yıllann hayali, yıllann ümidi bir anda elimiz
den kaçıp gidecek. 

TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Nereden biliyorsun? 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanının geri göndermiş ol

duğu iki kanun var. Onlarda da çıkmış, burada itiraz etmiş, yanlış noktalannı ifade etmiştim ve o iki 
kanun da, benim de burada belirttiğim bazı gerekçelerle Sayın Cumhurbaşkanı tarafından geri gön
derildi. Bunları bilmek için müneccim olmaya gerek yok. İnsanda azıcık bir hukuk bilgisi varsa, 
azıcık hukuk nosyonu varsa, bu kanunlann geri döneceği çok açık. (CHP sıralanndan alkışlar) Yani, 
bunu burada tartışmanın bir anlamı yok. 

Ben şunun için üzülüyorum: Bu kanunlar Sayın Cumhurbaşkanından geri döndükten sonra... 
Geri dönecek; çünkü, il özel idaresiyle ilgili kanun çok açık; İl Özel İdaresi Kanunu da bu kanun 
dayanak yapılarak çıkarılmış olan bir kanun, bu temel kanun dayanak yapıldı İl Özel İdaresi 
Kanununun çıkarılmasıyla ilgili. Ben şunun için üzülüyorum: Şimdi Cumhurbaşkanından geri 
dönerse ve Meclis de ısrar ederse, büyük bir ihtimalle Anayasa Mahkemesine gidecek ve Anayasa 
Mahkemesine giden bu kanunlar, mevcut Anayasa bu şekilde olduğu sürece, Anayasadaki idarî 
vesayet ve yetki genişliği ilkesi bulunduğu sürece, bu kanunlar da Anayasa Mahkemesinden geri 
dönecek ve geri döndükten sonra, bu Mecliste, bu Parlamentoda, bunlar, büyük bir ihtimalle, bir kez 
daha ele alınmayacak ve böylelikle, milletin umudu olan, hepimizin umudu olan Belediye Kanunu, 
İl Özel İdaresi Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve bu kanun bir daha gündeme gelip kanun-
laşmayacak belki de. Onun için, görünmez bir el, gizli bir el bunlan planlıyor. 

Bakınız, bu kanun tasarısının 49 maddesi görüşüldü ve 49 madde görüşüldükten sonra denildi 
ki, diğer çıkacak olan kanunlar, Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu, Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu, bu esas alınarak çıkanlmış olan kanunlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Denizli yasası için bizi sabaha kadar çalıştırdın; döner dedik, niye 

çalıştırdın?! 
BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
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ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Onun için, 49 maddesi görüşülen bir kanunun bekletil
me sebebi de kendiliğinden ortadan kalktı. 

Biraz önce, bir sayın milletvekili, Anayasa Komisyonu Başkanımıza bir soru sordu. Anayasa 
Komisyonu Başkanımız, hukuk bilgisi olarak, kişilik olarak, benim, son derece saygı duyduğum bir 
değerli milletvekilimiz. Sayın Anayasa Komisyonu Başkanımız, o soruya cevap verirken -bu mad
delerin Anayasaya aykırı olduğuyla ilgili bir soruydu- tam üç kez "mümkün olduğu kadar" tabirini 
altını çizerek kullandı. Ne demektir bu mümkün olduğu kadar; ben, bu kadarını yaptım; ama, müm
kün olmayan birçok şey daha vardı bunun içerisinde; benim gücüm yetmedi, bu kanun tasarısı 
içerisinden onları çıkaramadım demektir. Mefhumu muhalifiyle, onu söylemek istemiştir. 

Onun için, bu kanun tasarısı, diğer üç kanundan önce mutlaka kanunlaşması gereken ve Sayın 
Cumhurbaşkanının da bu kanunla ilgili görüşlerinin ortaya çıkmasından sonra kanunlaştırılması 
gereken kanundu; ancak, bu yapılmadığı için -demin de bahsettim, üzülerek tekrar bahsediyorum-
bu kanunlar, büyük bir ihtimalle, bu 22 nci Dönem Parlamentosunda tekrar kanunlaşmadan, belki 
bu Parlamentonun ömrü sona erecek. Israrla ve çok büyük iddialarla ortaya konulan, mutlaka geç
mesi gerektiğine inandığım -bunu bir kez daha belirtiyorum- ve katılmadığım birçok husus var; 
ama, bir ilde 2 kilometrelik bir köy yolunun programa alınma meselesinin, köy hizmetleri bölge 
müdürlüğü kanalıyla Ankara'ya yazılıp, Ankara'dan cevabının gelmesi veyahut bir parçanın alın
masıyla ilgili, il müdürlüğünün bölge müdürlüğüne yazıp, onun Ankara'ya yazıp, Ankara'dan 
cevabının beklendiği bir Türkiye'de, böyle bir sistemin demode olduğu, eskidiği ve Türkiye'nin ih
tiyaçlarına cevap veremediğini en iyi bilenlerden birisiyim. 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, rica ediyorum... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Tekrar ediyorum, keşke -Anayasayı değiştirecek çoğun

luk da var- Anayasadaki o hükümler değiştirilseydi. Sayın Burhan Hocamın bu konuda çok ciddî 
çalışmaları var; Anayasada değiştirilmesi gereken birçok maddeyi çıkardı, ortaya koydu ve bunların 
bir kısmı da bununla ilgiliydi; ama, maalesef, bu şansı, bu fırsatı kaçınyoruz, vuslat bir başka bahara 
kalıyor. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kandoğan. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
51 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 51. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Oğuz Oyan... 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Konuşmayacaklar. 
BAŞKAN - Peki. 
Şahsı adına, Gümüşhane Milletvekili Sayın Sabri Varan... 
SALİH KAPUSÜZ (Ankara) - Konuşmayacak. 
BAŞKAN - Peki. 
Şahsı adına, Samsun Milletvekili Sayın Ahmet Yeni; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Kamu 

Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının yürütme maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış 
bulunuyorum; sizleri saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, yasalaştırmakta olduğumuz bu tasan, kamu yönetiminde performansı, 
fonksiyonelliği ve kamusal çıkarları etkin bir şekilde öne almayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla, yap
makta olduğumuz bu çalışmayla, ülkemizin bu alandaki eksikliklerini gidermek adına son derece 
önemli ve hayatî bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Öncelikle, reform niteliğinde çıkardığımız 
kanunların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi anayasal sistemimiz kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanmak
tadır. Yasama, yürütme ve yargı erkleri bu yapı içinde koordineli bir ayırımla çalışmaktadırlar. Bu 
nedenle, takdir edersiniz ki, Yasama Meclisinin yaptığı bu yasayı uygulama kudreti, Anayasa gereği 
yürütmenindir. Bu nedenle, diğer kanunlarda olduğu gibi bu kanun da, yürütme organı olarak 
Bakanlar Kurulu eliyle yürütülecektir. 

Bu kanunun, tekrar, milletimize hayırlı olmasını diler; Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yeni. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylamadan önce, İçtüzüğümüzün 86 ncı maddesine 

göre aleyhte ve lehte bir sayın üyeye söz vereceğim. 
Aleyhte, İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Fehmi Güneş; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; pek çok ar

kadaşımızın ifade ettiği gibi, çok önemli bir düzenlemeyi konuşuyoruz; kamu yönetimini yeniden 
yapılandırıyoruz. Kamu yönetimi, bir tanımla, devlet örgüsünün, devlet aygıtının yönetimi demek
tir, toplumun yaran için yönetimi demektir. 

Kamu yönetimimizin çok uzun bir süreden beri, yeterli işlerliğini kaybettiğini, hantallaştığını 
hepimiz söylemekteyiz ya da kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini hepimiz ifade et
mekteyiz. Burada bir ihtilafımız yok, burada bir aynlığımız yok; ama, kamu yönetiminin yeniden 
düzenlenmesi demek, toplumsal beklentileri daha etkin, daha verimli, daha hızlı karşılayacak bir 
hale gelmesi demektir. 

Şimdi, görüşmekte olduğumuz bu yasa tasansı, kamu yönetiminin yeniden yapılandın İmasının 
temelini oluşturmaktadır, çok da önemlidir. Gerçekten bu yasa tasansıyla, kamu yönetimini, reform 
niteliğinde yeniden yapılandırdık mı, yapılandınyor muyuz -böyle bir iddiayı taşıyor- ben, bu 
soruya olumlu yanıt veremiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir kere, bir bütünlük içinde sunamadık. Gerçekten, başka arkadaşlanmızın 
da ifade ettiği gibi, bu yasa tasarısı, kamu yönetiminin yeniden yapılandınlması dizgesinin temel 
yasasıdır. Öyleyse, önce bunu tamamlayıp, önce bunu yasalaştınp, diğerlerini bunun üzerine bina 
etmeliydik. Temel yasa, bir anlamda -gerçi bizim hukuk sistemimizde yoktur- dizgenin diğer 
yasalannın aykm olamayacağı yasa demektir. Halbuki öyle yapmadık, en son bunu tamamlıyoruz. 
Bu, bir dizge, yeni bir sistem oluşturma mantığına aykın. 

Gerçekten, bu yasayla ve buna bağlı olan Belediye, Büyükşehir, İl Özel İdaresi Yasalanyla, 
yeni, çağdaş bir kamu yönetimi kurabilirdik; kuramadık. Bütün arkadaşlarım söylüyor, katılımcı bir 
yönetim gerekir; doğru. Katılımı artırdık mı; yani, halkın, herhangi bir aşamada, belediyede, kamu 
yönetiminde, il özel idaresinde, kararlara ve yönetime eskisinden daha fazla katılmasını sağlayacak 
yollar açtık mı; hayır, o konuda daha ileri bir adım atmadık. Daha çağdaş... Ne bakımdan daha çağ
daş; yani, biz söyleyince daha çağdaş olmuyor; niye daha çağdaş?! Daha katılımcı... Çağdaşlık, top
lumun. halkın, insanların, daha çok karara ve yönetime katılmasıyla ölçülür; artık, öyle, tek 
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otoriteden ölçülmemesi demektir. Onu sağlamadı bu yasalar; bu ve bununla bağlantılı olan diğer 
yasalar sağlamadı. Sosyal devlet daha işler hale gelmeli, sosyal devlet daha güçlenmeli; sosyal dev
leti, bu yasalarla zayıflattık, inkâr ettik bir anlamda; üniter devleti tartışılır hale getirdik bu yasalarla. 

Değerli arkadaşlar, devlet, bir kurumlar sistemidir, iktidar da, o kurumlardan biridir; ama, ik
tidar, devlet demek değildir. O nedenle, bu tür, düzen değiştiren, yeni yapılanmalar getirmek id
diasında olan, bir sistem bütünlüğü iddiasında olan düzenlemeler yapılırken, diğer kurumlarla bir
likte yapılır; diğer kurumların söz hakkı olduğu da akıldan çıkarılmaz. Şimdi, bu dizgenin içerisin
de bir yasa, gitmiş ve Cumhurbaşkanlığından geriye dönmüş. Dönmemiş gibi telakki ederek bunu 
çıkarıyoruz; yani, o yasa yasalaşmış gibi; ama, bu, doğru değil, bir gerçek var ortada... Bu niye?... 
Bu, bir denemeyse, doğru değil. Biz milletvekilleriyiz, biz yasama görevi yapıyoruz; çok ciddî bir 
görev yapıyoruz. Bir yerin tepkisine göre ayarlayacaksak, bu yanlış... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN -Sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) - Kendimize olan bir tepkiye göre ayarlayacaksak, bu 

yanlış. Bu, bizim yasama görevimizi tam bilinçle yapmadığımız, bazı tepkilerle yön ayarlaması 
yapacağımız gibi bir anlama gelir ki, bunu hiçbirimize yakıştırmıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu bir inatlaşmaysa, hukukla inatlaşarak yasa yapılamaz. Yeni, çağdaş, 
modern, etkin bir kamu yönetimi düzenleyebiliriz, yapabiliriz. Bundan sonra, bu yasalan tekrar 
görüşeceğiz; o zaman bari bunu gözönünde bulunduralım. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür 

ederim. Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ol
masını diliyorum. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin bir teşekkür konuşması 
yapacaklardır. 

Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; kamu yönetiminin temel ilkeleri ve yeniden yapılanması hak
kındaki kanun tasansı, uzun bir maratonun ardından, kıymetli oylannızla yasalaştı. Tüm millet
vekili arkadaşlarımıza katkılan sebebiyle teşekkür ediyorum. 

Biraz önce de ifade edildiği gibi, bu kanun, sanıyorum, bu alanda uzun süredir yapılması 
düşünülen bir yasal düzenlemeydi. Tüm siyasî partilerin programlarına aldıklan ve Türkiye'de 
kamu yönetiminde yeniden yapılanmanın zarurî olduğu şeklindeki düşünceyi hayata geçirmek 
Hükümetimize nasip oldu. 

Şunu hemen ifade etmek istiyorum ki, üzerinde en çok tartışılan, en çok görüş alınan, kişilerin 
ve kurumların düşüncelerinin üzerinde değerlendirildiği yasaların başında bu yasa tasansı gelir; 
nitekim, ilk yayımlandığı şekli ile Meclisten çıkan şeklini mukayese ettiğinizde, birçok değişikliğin 
yapılmış olduğunu göreceksiniz. Bu, kamu kurumlarının, hatta yüksek yargı organlarının görüş
lerini aldıktan sonra, bu tasan üzerinde yapmış olduğumuz değişikliklerin sonucudur. O nedenle, 
kimseye danışmadınız, kimsenin görüşünü almadınız ve işte, kendi bildiğinizi buraya getirdiniz, 
şeklindeki değerlendirmelere katılmak mümkün değildir. 

Kuşkusuz, bunun ideal bir kamu yönetimi reformu sayılabilecek yasal düzenleme olduğu id
diasında değiliz; çünkü, şu anda yürürlükte bulunan Anayasaya göre, ancak bu kadar yapılabilir. Ar-
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kadaşlanmızın biraz önceki değerlendirmelerine ben de katılıyorum. Gerçekten, Türkiye için ideal 
anlamda bir kamu reformu, Anayasada yapılacak ciddî değişikliklerden sonra mümkündür. Şu an
daki Anayasaya göre, ancak bu kadarı yapılabilirdi. Biz, bu Anayasaya uygun bir yasa tasansını 
huzurunuza getirdiğimiz kanaatindeyiz. 

Ben, Anamuhalefet Partimiz Cumhuriyet Halk Partisine de, onun değerli yetkililerine ve söz
cülerine de teşekkür ediyorum. Gerçekten, sorularıyla, itirazlarıyla, konuşmalarıyla, bu yasa 
tasarısının daha iyi anlaşılmasına katkı sağladılar. Tabiî, "maddelerin tasan metninden çıkanlmasını 
arz ve talep ederiz" şeklinde vermiş olduklan önergelerin yanında "şu maddeyi, şu şekilde değiş
tirelim" şeklinde önergeleri de vermelerini gönülden arzu ederdim; çünkü, tüm önergeleri, demin 
söylediğim şekilde bitiyordu "tasan metninden çıkanlması", "tasan metninden çıkanlması" ama, o 
da bir katkıdır, bu bakımdan teşekkür ediyorum. 

Yasama Organı, gündemine hâkimdir ve görevinin farkındadır. O nedenle, çıkardığımız yasayı 
tartışınz, konuşuruz, komisyonlarda tartışılır, burada da tartışınz. "Acaba, Sayın Cumhurbaşkanın
dan döner mi; acaba, Anayasa Mahkemesinden döner mi" diye düşünürsek, hiçbir yasayı buradan 
çıkaramayız. O zaman, Sayın Kandoğan'a bir önerim var: Gelin, Anayasada bir değişiklik yapalım 
birlikte "Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa çıkarmadan önce, hazırladığı tasanlan, önce Sayın 
Cumhurbaşkanına, sonra Anayasa Mahkemesine gönderir, oradan olumlu görüş aldıktan sonra 
yasalaştınr" diyelim, böylece bu sıkıntıyı da aşalım Sayın Kandoğan. (AK Parti sıralanndan 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Böyle bir şey olabilir mi?!. Böyle bir şey olabilir mi?!. Ben, Sayın Kan-
doğan'ın NTV kanalında bundan birkaç ay önce bu tasarıyı kahramanca savunurkenki halini hatır
lıyorum. Demek ki -Allah hepinize şifa versin, kendisine de şifa versin, hayırlı uzun ömürler 
diliyorum- insanın bir iki kalp daman değişince, görüşleri de değişebiliyor. (AK Parti sıralanndan 
alkışlar) Yani, başka bir partiye geçince, bu kadar savunduğu bir yasa tasansının aleyhinde konuş
masını anlamadığımı ifade etmek istiyorum. 

FERİT MEVLUT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakan, bunu yapmayın... Sağlıkla ilgili 
konuşulmaz... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
Değerli arkadaşlanm, konuşmamı şöyle tamamlamak istiyorum. 

Biz, bu yasa tasansıyla, halkımızın hayatını kolaylaştırmayı, hayat kalitesini geliştirmeyi ve 
halkımızın, kamu hizmeti alırken, hizmetleri daha süratli, daha verimli almasını sağlamayı hedef
ledik. Tabiî ki, bu, hayata hemen geçirilecek bir şey değil, bu bir süreçtir; ama, bu bir başlangıçtır. 
Bu adımı atmamız gerekiyordu, eksiğiyle gediğiyle bu adımı birinin atması gerekiyordu; bu adımı 
biz attık, ileride daha da mükemmelleşecektir. İnanıyorum ki, ileride halkımız bunu benimseyecek
tir, faydalannı gördükçe bize desteğini artıracaktır ve en mükemmeli hep birlikte yakalayacağız. 

Yeniden, hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan... 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sataşma yok, gayet normal bir konuşma. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan. Sayın Bakan konuşmasında, benim iki kalp 

damarımın değişmesinden sonra fikirlerimin ve karakterimin de değiştiğini ifade ederek sataşmada 
bulunmuştur, cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN - Peki Sayın Kandoğan, yeni bir sataşmaya meydan vennemenizi rica ediyorum. 
Buyurun. 
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VII. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
2.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 

Sahin'in şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, bugün, Baş

bakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olarak görev yapan ve yıllardan beri de politikanın içerisinde 
yer alan bir Sayın Bakanın, Meclis kürsüsünden -Allah'ın vermiş olduğu bir hastalık neticesinde-
iki kalp damanmın değiştiğini -kendilerine de Allah böyle bir şey göstermesin, bunun için dua 
ediyorum- belirterek, bunu kullanarak, benim fikirlerimin değiştiğini ifade etmesini yadırgadım. 

Ben, karakterli bir insanım ve inandığım ilkeler ve fikirler doğrultusunda da her zaman 
mücadele eden birisiyim. NTV kanalında, dört saat süren ve Sayın Hasan Fehmi Güneş'in de katıl
dığı bir açıkoturumda, bu kanun tasansını birlikte değerlendirdik, tartıştık. 

Benim kalp damanmın değişmesinden sonra, ben daha altı aya yakın AK Parti içerisinde görev 
yaptım ve AK Parti içerisinde görev yaparken de, o partinin felsefeleri, inançlan, politikalan doğ
rultusunda da mücadele ettim. Demek ki, kalp damarının değişmesiyle insanın fikrinin, 
muhakemesinin değişmesini söylemek kadar abesle iştigal bir şey olması mümkün değil. 

Ben, bu kanunla ilgili şunlan da söyledim: Bu kanunlann çıkması lazım arkadaşlar. Ben yir-
miüç yıllık meslek hayatımda bunun acısını yaşadım. Burada, yıllarca valilik yapan ağabeylerimiz 
var, büyüklerimiz var, onlar da aynı düşüncedeler ve bu kanunlann çıkması lazım geldiğini 
savunan, inanan birisiyim; ama, biraz önce söyledim, bu şekilde, Anayasaya aykın hükümleri or
tada dururken bu kanunlar Meclisten geçirilirse geri döner ve bir daha da bu tasanlar kanunlaşmaz 
ve yetmiş seksen milyon insanın ümitle beklemiş olduğu bu kanunlar hayata geçmez; benim en
dişem bu. Yoksa, ben, dün bu kanunlann çıkmasını savunuyordum bugün de savunuyorum yann da 
savunacağım. 

Ünal Kaçır Bey demin Denizli'yle ilgili bir şey söyledi; vaktim olmadı, cevaplandıramadım. 
Ben onun da arkasındayım. Zaten onun doğru olduğu, Belediye Kanununun içerisine o husus dere 
edilerek yerleştirilmiş. Herhalde siz onun farkında değilsiniz. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul)- Onun seçime yetişmeyeceği belliydi. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla)- Benim getirmiş olduğum o teklif ve daha sonraki 5 000 

nüfusla ilgili mesele kanunun içerisine dere edilmiştir, vardır. 
Ben dün ne söylemişsem bugün de aynı şeyi söylüyorum, yann da aynı şeyi söylemeye devam 

edeceğim; yanlışlan da yüksek ve gür bir sesle söylemeye devam edeceğim. 
Ben bir kez daha Sayın Başbakan Yardımcımıza teessüflerimi iletiyor, hepinizi saygıyla selam

lıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
AYHAN ZEYNEP TEKİN (BÖRÜ) (Adana)- Büyüklerim diyorsun, niye büyüklerine say

gısızlık yapıyorsun?! Büyüklerini say o zaman. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kandoğan. 
Sayın milletvekilleri, Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik

lik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresine kal
dığımız yerden devam ediyoruz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

5.- Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı: 645) (x) 

(x) 645 S. Sayılı Basmayazı, 14.7.2004 tarihli 115 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet?.. Yerinde. 
Sayın milletvekilleri, 25 inci maddeyi okutmuştum. 
Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 25 inci maddesi ile tasarıya ekli (2) sayılı cetvelin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Salih Kapusuz Haluk İpek Mehmet Sekmen 

Ankara Ankara İstanbul 
Nusret Bayraktar A. Müfit Yetkin 

İstanbul Şanlıurfa 
"Madde 25.- 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasında "27, 46,50" 

olarak yer alan vergi oranlan sırasıyla "30, 52, 75" olarak, 87.04 G.T.İ.P numarasında yer alan mal 
ve vergi oranı ise ekli (2) sayılı cetvelde gösterilen şekilde değiştirilmiştir. 

"(2) SAYILI CETVEL 
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı 

(%) 
87.04 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 

(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) 
Azamî yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya 

sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 
3200 cm3'ü geçmeyenler hariç) 

- Silindir hacmi 3000 cm3'ü geçmeyenler 10 
- Silindir hacmi 3000 cm3'ü geçen fakat 4000 cm3'ü geçmeyenler 52 
- Silindir hacmi 4000 cm3'ü geçenler 75 

Diğerleri 4 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Efendim, biz takdire bırakmak zorundayız. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergenin gerekçesini okutuyorum: 
Gerekçe: 
87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlann vergi oranlan, değişen ekonomik ve sektörel 

koşullar nedeniyle yeniden belirlenmiştir. 
87.04 tarife pozisyonundaki araçlardan, azamî yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü 

sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereli olanlar, hem eşya hem de 
yolcu taşımaya yönelik araçlar olması yani "çok amaçlı araç" özelliği taşıması nedeniyle, bu araç
ların motor silindir hacimleri itibariyle listede yer alan değiştirilmiş vergi oranlarına tabi olması sağ
lanmıştır. 
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Azamî yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçen araçlar ile azamî yüklü kütlesi 4700 kilogramı geç
memekle birlikte sürücü sırasından başka oturma yeri ve sürücü sırası dışında yanda pencereleri ol
mayan araçlar "Diğerleri" grubunda vergilendirilecektir. 

Ayrıca azamî yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri 
veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olan araçlardan, kapalı kasalı olmayıp motor silindir 
hacmi 3200 cm3 aşmayanlar da "Diğerleri" grubunda vergilenecektir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda ekli cetvelleriyle birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 26. - 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı liste ekli (3) sayılı cetvelde gösterilen şekil

de değiştirilmiştir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Ekli cetvelle beraber maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 27. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 20 nci maddesi 

başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
"Eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası 
Madde 20. - Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletil

mesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının 
belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. 
İstisna, okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar." 

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

edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 28. - 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin (2) numaralı bendinin ikinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve maddeye 
aşağıdaki (6) numaralı bent eklenmiştir. 

"Yukarıda sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, yüz yatak (kal
kınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk 
yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan 
harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mev
cut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yar
dımların tamamı yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden indirilir." 

"6. Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bil
gi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 40'ı oranında hesaplanacak "Ar-
Ge indirimi". 
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Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araş
tırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için hesap
lanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge in
diriminden yararlanılacak harcamalann kapsamını ve uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli 
belgeler ile usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Yakup 

Kepenek?.. Yok. 
Madde üzerinde 1 önerge vardır; okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 28 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 

ve teklif ederiz. 
Salih Kapusuz Ali Topuz Mehmet Sekmen 

Ankara İstanbul İstanbul 
Süleyman Turgut Fehmi Öztünç 

Manisa Hakkâri 
Madde 28.- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"Diğer indirimler 
Madde 89.- Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelir

lerden aşağıdaki indirimler yapılabilir: 
1. Beyan edilen gelirin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri 

için, beyan edilen gelirin % 5'ini) ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şah
sına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil 
gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylan (Sigortanın veya 
emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik 
şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş ol
ması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indiril
memiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocuklann ayn beyanname vermeleri halinde, bunlara ait 
prim ve katkı paylan kendi gelirlerinden indirilir). 

Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranlan bir katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi as
garî ücretin yıllık tutannın iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. 

2. Beyan edilen gelirin % 5'ini aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi 
mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, 
mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklanna ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalan 
(Mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamalan nedeniyle vergi indiriminden 
yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlanndan indiremezler). 

3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen özürlülerin beyan 
edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim. (Bu indirimden 
bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat 
matrahı dahil) da yararlanır.) 

4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yaranna 
çalışan demekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan 
edilecek gelirin %5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu) aşmamak üzere, makbuz kar
şılığında yapılan bağış ve yardımlar. 
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5. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağış
lanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az 
olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon 
merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan 
her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her 
türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı. 

6. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye 
Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin maliyet 
bedelinin tamamı. 

7. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına 
çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma 
faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen; 

a) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticarî olmayan ulusal veya uluslararası organizasyon
ların gerçekleştirilmesine, 

b) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarîsi ve somut olmayan 
kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD 
gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işit
sel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, 
yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına, 

c) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür 
ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına, 

d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür var
lıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil 
işlerine, 

e) Kurtarma kazılan, bilimsel kazı çalışmalan ve yüzey araştırmalanna, 
f) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kül

tür varlıklannın Türkiye'ye getirtilmesi çalışmalanna, 
g) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına, 
h) 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıklan ile güzel sanatlar, çağdaş ve 

geleneksel el sanatlan alanlanndaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna 
kazandınlması ve güvenliklerinin sağlanmasına, 

i) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatlan alan
larındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, 
stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onanmı, her türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film 
yapımına, 

j) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser 
gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onanmı veya modernizasyon 
çalışmalanna, 

ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımlann %100'ü (Bakanlar 
Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibariyle bu oranı yarısına kadar indirmeye veya kanunî oranına 
kadar çıkarmaya yetkilidir). 

8. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 
17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
kapsamında yapılan sponsorluk harcamalannın; amatör spor dallan için tamamı, profesyonel spor 
dallan için %50'si. 
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9. Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi 
arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutannın %40'ı oranında hesaplanacak "Ar-Ge 
indirimi". 

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araş
tırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tabi iktisadî kıymetler için hesap
lanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge in
diriminden yararlanılacak harcamaların kapsamı ile uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli 
belgeleri ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil 
eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir 
Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Efendim, yeterli çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz; ama, takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: 
Önergeyle, genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu 

yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştır
ma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığın
ca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen faaliyetlere ilişkin olarak yapılan harcamalar ile 
bağış ve yardımların Gelir Vergisi matrahından indirimine imkan sağlanmış ve ayrıca mevcut bağış 
ve indirimlere ilişkin hükümler de dikkate alınmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiştir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..Teşekkür 

ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 29. - 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (7), (8), (9) ve (14) 

numaralı bentlerinde parantez içinde yer alan ibare aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"(Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, 

kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek 
örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıklan gibi vergi uy-
gulamalannda dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef 
kurumlara ödenenler dahil)" 

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

edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 30. - 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesine 

aşağıdaki (8), (9), (10) ve (11) numaralı bentler ile aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
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"8. Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden 
elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği 
usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi kurumlar vergisinden müstesnadır. İstisna, 
okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar. 

9. Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim veya limited şirket mahiyetindeki bir 
şirketin (esas faaliyet konusu fınansal kiralama veya her nevi menkul kıymet yatırımı olanlar hariç) 
sermayesine, kazancın elde edildiği tarihe kadar devamlı olarak en az iki yıl süreyle % 25 veya daha 
fazla oranda iştirak eden kurumların, bu iştiraklerin kanuni veya iş merkezinin bulunduğu ülke ver
gi kanunları uyarınca en az % 20 oranında (esas faaliyet konusu finansman temini veya sigortacılık 
olanlarda en az, Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oranında) kurumlar vergisi benzeri vergi 
yükü taşıyan ve en az % 75'i ticarî, ziraî veya serbest meslek kazancı niteliğinde olan kazançları 
üzerinden elde ettikleri ve elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi 
beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer ettikleri iştirak kazançları. 

10. Kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimi temsilcileri (esas faaliyet konusu 
finansal kiralama veya her nevi menkul kıymet yatınmı olanlar hariç) aracılığı ile elde ettikleri ve 
iş yeri veya daimi temsilcinin bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az %20 oranında (esas 
faaliyet konusu finansman temini veya sigortacılık olanlarda en az Türkiye'de uygulanan kurumlar 
vergisi oranında) kurumlar vergisi benzeri bir vergi yükü taşıyan ve en az % 75'i ticarî, ziraî veya 
serbest meslek kazancı niteliğinde olan ve elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin yıllık 
kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar 
Türkiye'ye transfer ettikleri kazançları." 

11. Kazancın elde edildiği tarihte devamlı surette en az iki yıl süreyle aktif toplamının % 75 
veya daha fazlası kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim veya limited şirket 
mahiyetindeki şirketlerin (esas faaliyet konusu finansal kiralama veya her nevi menkul kıymet 
yatınmı olanlar hariç) her birinin sermayesine en az % 25 oranında iştirakten oluşan tam mükellef 
anonim şirketlerin, kurum kazancının % 75 veya daha fazlasını oluşturması koşuluyla bu iştiraklerin 
kanuni veya iş merkezinin bulunduğu ülke vergi kanunlan uyannca en az % 20 oranında (esas 
faaliyet konusu finansman temini veya sigortacılık olanlarda en az Türkiye'de uygulanan kurumlar 
vergisi oranında) kurumlar vergisi benzeri bir vergi yükü taşıyan ve en az % 75'i ticarî, ziraî veya 
serbest meslek kazancı niteliğinde olan kazançlan üzerinden elde ettikleri ve elde edildiği vergilen
dirme dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Tür
kiye'ye transfer ettikleri iştirak kazançlan, 

Bu bent uyannca istisna edilen kazançlar üzerinden, anonim veya limited şirket mahiyetindeki 
şirketlere dağıtılan kâr paylanndan Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(6) numaralı bendinin (b/ii) numaralı alt bendi uyannca % 5'ten fazla bir oranda vergi kesintisi 
yapılmaz. Bakanlar Kurulu bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya kanuni orana kadar artırmaya yet
kilidir. 

"9, 10 ve 11 inci bentlerdeki diğer koşullann yerine getirilmesi şartıyla bu bentlerde yer alan 
istisnalar, kurumlar vergisi benzeri vergi yükünün; en az % 15 olması durumunda, iştirak kazancı 
veya iş yeri veya daimi temsilci aracılığı ile elde edilen kurum kazancının 1/2'sine, en az % 10 ol
ması durumunda, iştirak kazancı veya iş yeri veya daimi temsilci aracılığı ile elde edilen kurum 
kazancının 1/3'üne uygulanır." 

"(9), (10) ve (11) numaralı bentler uyannca vergi yükü, kanunî veya iş merkezinin bulunduğu 
ülkede ilgili dönemde tahakkuk eden toplam kurumlar vergisi benzeri verginin, bu dönemde elde 
edilen toplam dağıtılabilir kurum kazancı ile tahakkuk eden kurumlar vergisi toplamına oranlan
ması suretiyle tespit edilir. Bu bentlerde yer alan % 20 vergi yükü oranını, % 25'e kadar artırmaya 
veya kanunî oranına kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 
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"(9), (10) ve (11) numaralı bentler uyarınca sağlanan istisnayı, kazancın elde edildiği ülke ver
gi sisteminin Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilen
dirme imkânı sağlayıp sağlamadığı hususunu göz önünde bulundurarak, her bir bent için ayn ayn 
uygulanabilecek şekilde elde edildiği ülkeler bakımından sınırlandırmaya Bakanlar Kurulu, bu 
bentler ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
1 önerge vardır, okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 645 sıra sayılı tasarının 30 uncu maddesiyle yeniden düzenlenen 5422 

sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (8) numaralı bendinin "okullannın" ibaresinin "okullan ile 
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yaranna çalışan derneklere bağlı 
rehabilitasyon merkezlerinin" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Özyürek 
Trabzon İstanbul Mersin 

Türkân Miçooğullan M. Mesut Özakcan A. Kemal Deveciler 
İzmir Aydın Balıkesir 

A. Kemal Kumkumoğlu Bülent Baratalı Osman Kaptan 
İstanbul İzmir Antalya 

BAŞKAN - Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Yeterli çoğunluğumuz yok; ama, olumlu görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Günümüzde birçok ülkede kâr amacı gütmeyen, bilimsel araştırma ve etkinlikleri olan topluma 

yararlı vakıf ve dernekler tarafından tamamen sosyal amaçlı olarak işletilen rehabilitasyon merkez
leri bulunmakta, bunlara da vergi muafiyeti tanınmaktadır. Ülkemizde bu tür merkezler için gerek
li vergi muafiyetinin tanınması sosyal hukuk devleti ilkesine uygun düşeceğinden işbu değişiklik 
önergesi verilmiştir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-
LU (Bursa) - Sayın Başkan, burada bir redaksiyon yetkisi talep ediyoruz. 

Maddenin son satınnda "esaslannı" tabiri "esaslan" olacak efendim. 
BAŞKAN -"... esaslan belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 
Peki efendim. 
Sayın milletvekilleri, kabul edilen önerge ve Komisyonun önerdiği düzeltme doğrultusunda 

maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 31.- 5422 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (7) numaralı bendi yürürlükten kaldmlmıştır. 
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"6. Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bil
gi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 40'ı oranında hesaplanacak "Ar-
Ge indirimi". 

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araş
tırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tabî iktisadî kıymetler için hesap
lanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge in
diriminden yararlanılacak harcamaların kapsamını ve uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli 
belgeler ile usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

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

edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 32. - 5422 sayılı Kanuna 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki müker

rer 14 üncü madde eklenmiştir. 
"Zarar mahsubu ve diğer indirimler 
MÜKERRER MADDE 14. - 1. Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi 

beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek üzere, kurum kazancından aşağıdaki indirimler yapılır. 
a) Her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek koşuluyla 

geçmiş yılların malî bilançolarına göre meydana gelen zararlar (aynı sektörde faaliyet göstermesi, 
son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş olması koşullarıy
la 37 ve 39 uncu maddeler çerçevesinde devir alınan kurumların, devir tarihi itibarıyla aktif top
lamını geçmeyen zararları ile 38 inci maddede belirtilen bölünme işlemi sonucu münfesih olan 
kurumun aktif toplamını geçmeyen zararları dahil). 

Tam mükellefiyette yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar, faaliyette bulunulan ülkenin vergi 
kanunlanna göre beyan edilen vergi matrahlarının (zarar dahil) her yıl o ülke mevzuatına göre 
denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması ve bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir 
örneğinin Türkiye'deki ilgili vergi dairesine ibrazı halinde indirim konusu yapılır. Denetim kuruluş
larınca hazırlanacak raporun ekinde yer alan vergi beyanlarının, bilanço ve kâr-zarar cetvellerinin o 
ülkedeki yetkili malî makamlarca onaylanması zorunludur. Faaliyette bulunulan ülkede denetim 
kuruluşu olmaması halinde, her yıla ait vergi beyannamesinin, o ülke yetkili makamlarından alınan 
birer örneğinin mahallindeki Türk elçilik ve konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini 
koruyan ülkenin aynı mahiyetteki temsilcilerine onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş bir ör
neğinin ilgili vergi dairesine ibrazı yeterlidir. 

Türkiye'de indirim konusu yapılan yurt dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi veya 
gider yazılması halinde, Türkiye'deki beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mahsup veya 
gider yazılmadan önceki tutardır. 

Türkiye'de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili yurt dışı zararlar, yurt içindeki 
kazançlardan indirilmez. 

b) Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve 
köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan 
derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara mak
buz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar 
olan kısmı. 

c) (b) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, yüz yatak 
(kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile 
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çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla 
yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardım
lar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış 
ve yardımların tamamı. 

d) Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile 
belediyeler dahil diğer kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı olan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu nezdinde eski eser tescilli abide eserlerin; bakımı, onanmı, restore edilmesi ve 
yaşatılması amacıyla abide eserin kayıtlı olduğu kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlann 
tamamı. 

e) 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 
3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan 
sponsorluk harcamalannın; amatör spor dallan için tamamı, profesyonel spor dallan için % 50'si. 

2. Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil 
eden mal veya hakkın malîyet bedeli veya mukayyet değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlannca tespit edilecek değeri esas alınır. 

3. Bu maddenin uygulamasıyla ilgili usul ve esaslan belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
1 önerge vardır; okutup işleme alacağım. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasansının (S.S. 648) 32 nci maddesiyle 5422 sayılı Kanuna eklenen 

mükerrer 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan "Genel bütçeye dahil 
dairelere, katma bütçeli idareler" ibaresinin "Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine" ibaresiyle 
değiştirilmesi; (d) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Ali Topuz Mehmet Sekmen 
Ankara İstanbul İstanbul 

Süleyman Turgut Fehmi Öztünç 
Manisa Hakkâri 

"d) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri ile il özel idareleri ve belediyeler, köyler ve kamu 
yaranna çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştır
ma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığın
ca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen; 

I.Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticarî olmayan ulusal ve uluslararası organizasyonlann 
gerçekleştirilmesine, 

II.Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan 
kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD 
gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere, görsel, işit
sel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmalann yayınlanması, 
yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına, 

III. Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktanlması ile bu eserlerin Kül
tür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandınlmasına, 

IV. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür 
varlıklannm bakımı, onanmı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve 
nakil işlerine, 
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V. Kurtarma kazılan, bilimsel kazı çalışmalan ve yüzey araştırmalanna, 
VI. Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklannın yerinde korunması veya ülkemize ait kül

tür varlıklannın Türkiye'ye getirtilmesi çalışmalanna, 
VII. Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalanna, 
VIII. 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıklan ile güzel sanatlar, çağdaş ve 

geleneksel el sanatlan alanlanndaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna 
kazandınlması ve güvenliklerinin sağlanmasına, 

IX. Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatlan 
alanlanndaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, 
atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onanmı, her türlü araç ve teçhizatının tedariki 
ile film yapımına, 

X. Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser 
gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onanmı veya modernizasyon 
çalışmalanna, 

ilişkin harcamalar ile bağış ve yardımlann yüzde 100'ü (Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet 
türleri itibariyle bu oranı yansına kadar indirmeye veya kanunî oranına kadar çıkarmaya yet
kilidir.)." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Efendim, yeterli çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz; ancak, görüşümüz olum
ludur. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergenin gerekçesini okutuyorum: 
Gerekçe: 
Eklenen bu bent ile kültür varlıklanmızın korunması ve kalıcı hale getirilmesi ile kültür envan

terimizin oluşturulması amacıyla, bentte sayılan ve ticarî mahiyet arz etmeyen çalışmalara ilişkin 
olarak yapılacak bağış ve yardımlann Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesi sağlanarak bu tür 
faaliyetler sponsorluğun teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

Bentte aynntılı olarak sayılan faaliyetlerle ilgili olarak yapılan harcamalar ile bağış ve yardım
lann indirim konusu yapılabilmesi için söz konusu faaliyetlerin; genel ve özel bütçeli kamu 
idareleri ile il özel idareleri ve belediyeler, köyler ve kamu yaranna çalışan dernekler, Bakanlar 
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve 
kuruluşlar tarafından yapılması ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenmesi veya desteklen
mesinin uygun görülmüş olması gerekmektedir. 

Aynca, sayılan faaliyetlerle yapılan harcamalar ile bağış ve yardımlann kurumlar vergisinden 
indirim konusu yapılacak oranını, faaliyet türleri itibariyle yansına kadar indirme ve kanunî orana 
kadar çıkarma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
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Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür 
ederim... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 33. - 5422 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Maliye Bakanlığı mükelleflerin, hukukî statülerini, faaliyet gösterdikleri alanları ve tasfiyeye 

giriş tarihindeki aktif büyüklüklerini dikkate almak suretiyle tasfiye işlemlerine yönelik inceleme 
yaptırmamaya yetkilidir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 34. - 5422 sayılı Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 41. - Kurumlar vergisi, 22 nci maddede yazılı hallerde beyanname verme süresi 

içerisinde, 24 üncü maddede yazılı hallerde ise beyannamenin verileceği ayın yirmialtıncı günü ak
şamına kadar ödenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 35. - 5422 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 33. - Kurumların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

31.12.2004 tarihine kadar; kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri 
iştirak kazançlan ile yurt dışında bulunan iş yeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile elde ettikleri 
kurum kazançlan 30.6.2005 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olmak kaydıyla kurumlar 
vergisinden müstesnadır." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 36. - 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun 

"II- Kararlar ve mazbatalar:" başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle 
eklenmiş, "IIl-Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar:" başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasına 
aşağıdaki (ı) bendi eklenmiş, "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar:" başlıklı bölümünün (1) numaralı 
fıkrasının (h) bendi ile (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar:" başlıklı 
bölümünün (16), (26) ve (30) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(Maliye Bakanlığının veya Sayıştayın vizesine tabi ihale kararlannın vize edilmemesi 
durumunda ihale kararının hükmünden yararlanılmamış sayılır.)" 

"i) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (2.800.000 TL.)" 
"h) Kişiler tarafından resmi dairelere verilen belli parayı içeren makbuz ve ibra senetleri ile res

mi daireler nam ve hesabına kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmeyi veya emir 
ve havalelerine tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 7,5)" 

"16) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatınm fonlarının kuruluşlanna, ser
maye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar." 

"26) Kredi kartı üyelik sözleşmeleri." 
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"30) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde 
tüketici finansman şirketlerince kullandırılacak tüketici kredilerinin temini ve geri ödenmesi 
amacıyla düzenlenecek kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları 
hariç)." 

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

edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 37. - 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklen

miştir. 
"GEÇİCİ MADDE 6. -1.1.2004 tarihinden Önce yapılan kadastro işlemlerinin yenilenmesi 

nedeniyle hesaplanan ancak, süresinde tahsil edilemeyen harçlar ile harç aslına bu maddenin yürür
lüğe girdiği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce her ay için belirlenen toptan eşya fiyat en
deksinin aylık oranlan uygulanarak bulunacak tutarın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 
ikinci aydan başlamak üzere altı ayda ve altı eşit taksitte ödenmesi, dava açılmaması, açılan davalar
dan vazgeçilmesi şartıyla, bunlann fer'ileri ile cezalannın tahsilinden vazgeçilir. Madde kapsamına 
giren alacaklann maddenin yürürlük tarihinden önce ödenmiş olması halinde ödenmeyen kısım için 
bu hükümden yararlanılır ve ödenen kısımlar red ve iade edilmez. Madde hükmüne göre ödenen 
alacaklara maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gecikme zammı tatbik edilmez. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin başvuru süresi ile usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca 
belirlenir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart; 

buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşül

mekte olan tasarının 37 nci maddesi hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış 
bulunmaktayım; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlanm, konuşmamı yapmadan evvel, bir temel yanlışı, kanun yapma tekniğin-
deki bir temel yanlışı dile getirmek istiyorum. Bakıyoruz, 58 ve 59 uncu hükümetler döneminde 
"çeşitli kanunlarda", "bazı kanunlarda değişiklik yapılması" adı altında yasal düzenlemeler 
yapılıyor. Böyle bir düzenleme, kanun yapma tekniğiyle bağdaşan bir düzenleme değil. Hangi 
kanunlarda ne tür düzenleme yapmak istiyorsanız, bunu belirli bir disiplin içerisinde, belirli bir tak
vim içerisinde uygularsınız; ama, böyle bir disiplini, böyle bir takvimi uygulamadığınız zaman, 
tamamen konjonktüre bağlı olarak, tamamen o günün şartlanna bağlı olarak bir düzenleme yapıl
ması durumu doğuyor. Bunun uygulamada yarattığı sonuçlan, en fazla o bürokratik kesimler, 
kademeler yaşıyor. Bu, uygulamada da ciddî sakıncalar ve zor durumlar yaratıyor. Bunlardan artık 
vazgeçilmesi gerekiyor. Daha sağlıklı bir düzenleme, yasal düzenleme takvimi içine girilmesi 
gerekiyor. 

Sayın milletvekilleri, kadastrol faaliyet, devletin temel sorumluluklannın başında gelmektedir. 
Fennî esaslara uygun olarak yapılmış olan kadastrol çalışmalar, toplumsal ihtilaflann karmaşık ve 
kompleks hale gelmeden çözümünü sağlar. Başka bir ifadeyle, kadastrol faaliyetin sağlıklı ve 
zamanında yapılması, sosyal barışa da ciddî bir katkı sağlar. 

Değerli arkadaşlanm, kadastro faaliyetleri esnasında, devlet, ilgililerden, genellikle kayıtlı 
maliklerden veya zilyetlerden, bir defaya mahsus olmak üzere kadastro harcı almaktadır. Bunun 
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yasal bir dayanağı vardır. Yapılmış olan kamu hizmetine, bir defaya mahsus olmak üzere, ilgili şahsın 
katkısı sağlanmaktadır; ancak, bu kamu hizmetinin teknik sebeplerle yetersiz kalması, uygulama 
niteliğini kaybetmesi veya zemindeki sınırların gerçeğe uygun olmadığının tespit edilmesi gibi haller
de, 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre, 
yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar, ülkemizde 1983 yılından bu yana sürdürülmektedir. 

2859 sayılı, yani, yenileme çalışmalarını düzenleyen bu Yasaya göre, harçlarla ilgili olarak her
hangi bir düzenleme söz konusu değil. Esasen, devlet, bu konudaki harcını, biraz evvel de ifade et
tiğim gibi, başlangıçta zaten almıştır. Kamu hizmetinin gereği gibi işlememesi sebebiyle vatandaştan 
yeni bir harç alınması, yeni bir harç alınmak istenilmesi, hukuk devleti kavramıyla da bağdaşmaz. 

Değerli arkadaşlarım, ilginç ve düşündürücüdür; yürütme organı, yasal dayanağı olmamasına 
ve böyle bir yasa söz konusu olmamasına rağmen, 21.3.1995 tarihinde -yani, 58 ve 59 uncu 
hükümetlerden bağımsız olarak, daha önceden olan bir uygulamadan söz ediyorum- Resmî 
Gazetede yayımlanan yönetmeliğin 28 inci maddesiyle "yenileme yapılan taşınmaz mallar için 
kadastro harcı tahsil ettirilir" şeklinde bir düzenleme yapabilmiştir. Başka bir ifadeyle, yürütme or
ganı, ancak, yasayla düzenlenebilecek olan bir konuda, yönetmelik düzenlemesiyle vergi sorum
luluğu düzenlemesi getirmiştir. Böyle bir düzenlemenin hiçbir hukukî dayanağı yoktur. Böyle bir 
düzenleme, öncelikle Anayasanın 73 üncü maddesine açıkça aykırıdır. Öte yandan, bu vergiyi 
doğuran olayla ilgili olarak zaten kadastro faaliyetleri esnasında harç alınmış olmakla, yenileme 
çalışmaları esnasında ikinci bir defa harç alınmak istenilmesinin, yine, hukukla bağdaşır bir yönü 
olamaz. Zira, yenileme çalışmaları esnasında yeni birkadastrol faaliyet yapılmamaktadır; zaten, bir
den fazla kadastro faaliyeti yapılması da teknik olarak mümkün değildir. 

Bir taşınmazda ancak bir defa kadastrol faaliyet gösterilebilir. Yenileme çalışmaları ise, hatalı 
yapılan kamu hizmetinin düzeltilmesi amacına yöneliktir. Nitekim, 59 uncu hükümet de bütün bu 
aykırılıkları görmüş ve kabul etmiş olmalıdır ki, 1.1.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5035 sayılı 
Kanunun 36 ncı maddesiyle, kadastro yenileme işlemlerini harç kapsamı dışına çıkarmıştır. Bu 
düzenleme, esas itibariyle, doğru olan ve hukuka uygun olan bir düzenlemedir; ancak, yine, burada, 
uygulamada, 59 uncu hükümet döneminde yaşadığımız temel çelişkilerden birisinin somut örneğini 
görüyoruz. 

Bu yasal düzenlemeyi yapan 59 uncu hükümet, bakıyoruz, 1.1.2004 tarihinden evvelki tahak
kuk ve tahsiller için de mevcut olan hukukdışı uygulamayı bu maddeyle sürdürmek istiyor; kendi 
kabulü, kendi yasal düzenlemesinin aksine bir uygulama yapmak istiyor. Bunun hukukî bir açık
laması olamaz. Kabul ettiğiniz ve yasa hükmüne bağladığınız bir konuyu belli bir tarihten öncesi 
için uygulamamak, nazara almamak kabul edilebilir bir hal olamaz. Hukuksuz ve dayanaksız bir uy
gulama yapılmak istenilmektedir; hem Anayasaya aykırı olan hem de hukukî dayanağı ve konusu 
olmayan bir düzenleme söz konusudur. Kanun yoluyla, emrivaki, oldubitti ve dayatma yapılmak is
tenilmektedir. Böyle bir kamu yönetimi anlayışı kabul edilemez. 

Değerli arkadaşlarım, nitekim, bütün bu gerekçelerledir ki, Danıştay 9. Dairesi 16 Haziran 
2004 tarihinde vermiş olduğu 2003/3511 sayılı kararıyla, bu yöne ilişkin harcın yasal dayanağının 
bulunmadığını çok açık bir şekilde tespit etmiş ve yürütmenin durdurulması karan vermiştir. Bu 
yargı kararına rağmen bu maddenin getirilmiş olması son derece düşündürücüdür. Yargı kararına 
rağmen, yeni harç ihdas edilmek istenilmesi hukuk devletinde kabul edilebilecek bir hal olamaz. 

Bütün bu hukuksuzlukların üzerine, 37 nci maddede çarpıcı olan bir diğer husus da, madde 
metnindeki, madde içeriğindeki üsluptur değerli arkadaşlarım. Mükellefi, vergi sorumlusunu, dava 
açma hakkından âdeta tehditle vazgeçmeye zorlayan bir anlayışı kabul etmek mümkün değildir. 
Vatandaşın dava açma hakkını sulhen anlaşma gerekçesiyle ortadan kaldırmak baskıdan başka bir 
anlama gelmez. Hukuk devleti anlayışıyla böyle bir uygulama bağdaşmaz. Keyfî ve sorumsuzluk 
anlamına gelen bir düzenleme hali söz konusudur. 
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Bu sebeple, değerli arkadaşlarım, öncelikle ifade ediyorum, 1.1.2004 tarihinden evvel tahak
kuk ettirilen ve tahsil edilen harçların yasal ve hukukî dayanağı olmadığından, kadastro yenilenmesi 
işlemlerinde harç alınması söz konusu olamayacağından, bu maddenin, hiç tartışmasız bir şekilde 
madde metninden çıkarılması gerekir. 

Bakıyoruz, öylesine bir hukukdışı davranış söz konusu ki, yürütme organı bünyesinde görev 
yapan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı da 4 Mart 2004 
tarih, 1097 sayılı cevabî yazısında yenileme harçlarının yasal dayanağının olmadığını açık bir şekil
de ifade ediyor; ancak, kendine göre, bu uygulamayı, 1.1.2004 tarihinden itibaren başlatacağını 
ifade ediyor. 

Sayın milletvekilleri, bu harcın yasal dayanağının bulunmadığı -biraz evvel ifade ettiğim gibi-
Danıştay 9. Dairesinin çok yeni bir kararıyla, 16 Haziran 2004 tarihli kararıyla da açıklık kazanmış
tır. Bu karara rağmen, 37 nci maddeyle harç tahsiline devam edilmek istenilmesi, hukukî dayanak
tan yoksun olması sebebiyle, Anayasanın 73 üncü maddesine açıkça aykırı olduğu gibi, yargı 
karannın sonuçlarını da ortadan kaldırmaya yönelik olması sebebiyle, İdarî Yargılama Usulü 
Yasasının 28 ve Anayasanın 138 inci maddesine, yine, bu yönden de açıkça aykırıdır. Ortada, 
Anayasa ihlali mahiyetinde, hukuka aykın bir uygulama söz konusudur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN -Sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
ATİLLA KART (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bu uygulamayla, bütün bu hukuka aykın olan uygulamalann dışında, bir taraftan da, vatan

daşın dava açma hakkının ortadan kaldınlmasına yönelik bir uygulama yapılmak istenilmektedir. 
Böyle bir uygulama, Anayasanın temel hak ve hürriyetleri düzenleyen 13 üncü maddesi ile hak 
arama hürriyetini düzenleyen 36 ncı maddesine açıkça aykındır. 

Değerli arkadaşlanm, sözünü ettiğim bu maddeler, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin ve Av
rupa Birliği müktesebatının temel maddelerdir. Bunlan, özellikle dikkatinize, takdirinize, bir defa 
daha sunuyorum. 

Değerli arkadaşlanm, bütün bu gerekçelerle, şunu temenni ediyorum, şunu ümit ediyorum: 
İnanıyorum ki, Adalet ve Kalkınma Partisine mensup arkadaşlanm, siyasî iktidara mensup olmanın 
refleksiyle hareket etmeyeceklerdir, bütün bu dile getirdiğim gerekçeleri, mutlaka sorgulayacaklar, 
mutlaka muhakeme edeceklerdir. 

Değerli arkadaşlanm, açıkladığım sebeplerle, bu maddenin tasan metninden çıkanlmasını ve 
bu yönde tarafımızdan verilmiş olan önergeye destek verilmesi gereğini, bu suretle, fuzulî bir şekil
de yeniden incelemeye, yeniden yasal faaliyet yapılmasına yol açılmaması gereğini, bir defa daha, 
Genel Kurulun takdir ve değerlendirmesine sunuyorum. 

Hepinizi, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kart. 
Şahsı adına, Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır; buyurun. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 645 sıra sayılı 

kanun tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun 38 inci maddesiyle ilgili söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Zaman olsaydı da, birkaç saat içerisinde, size, bunlan sindire sindire anlatabilseydim. Tür
kiye'nin gündeminde olmayan bir konu; Bursa'da yaşanıyor; diğer yerlerde ne ölçüde yaşandığını 
bilmiyorum, kapsamını bilmiyorum. Bursa'da, 88 000 parsel ve 150 000 ilâ 200 000 kişiyi, gay
rimenkul malikini ilgilendiren ve malî boyutu 34 trilyona yakın olan bir ihtilaf. Evet, Bursa'da, 
Maliye Bakanlığı ile bizim aramızda harç krizi var. 
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Geçenlerde, siz, Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında bir krizi çözdünüz; devletin bir 
cebinden öbür cebine. Şimdi, vatandaşın cebinden alındı; apaçık, hukuka aykırı olarak alındı. Bun
ları, bir sene, bas bas bağırdık, yazdık, Maliye Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Baş
bakana ve Meclis Başkanına. Yasamaya ait olan, vergi, resim, harç ve benzeri mükellefiyeti koyma 
yetkisini, hükümet kullanıyor. 1995 yılında çıkarılan bir yönetmeliğe dayanılarak, bir idarî işleme 
dayanılarak, yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak harç konuluyor. Bu, apaçık hukuk ih
lalidir; Bursa'daki boyutu 34 trilyonsa, 22 ilde milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve belki de 100 tril
yona varan... Kaç parseldir, kaç kişidir, ne kadardır, Sayın Bakan belki bilgi verir. Bu harç krizini 
çözmek üzere, bu madde getirildi. 

Bakın, konuyla ilgili olarak uzun bir şekilde konuşabilirim; çünkü, ta başından beri varız. Muh
tarlar, yüksek faiz nedeniyle itiraz etti, inceleyelim dedik. İncelediğimizde, işin kaynağının hukuka 
aykırı olduğunu gördük. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hukuk devletidir. Anayasaya göre, bunları 
koyabilmek, vergi, resim, harç ve benzerî mükellefiyeti koyabilmek, 73 üncü maddeye göre ancak 
Meclise aittir. Anayasanın hükümleri, yasama dahil, yürütme, idare ve herkesi bağlar, bunun dışına 
çıkabilmemiz mümkün değildir. İdare, haksızlığını gördü. İşlem o kadar kalitesizdi ki, vatandaşla 
aralarındaki barış bozuldu. İşlem o kadar kalitesizdi ki, borcun aslının üzerine yüzde 336 faiz, her 
ay için, yasa gereği ayrı ayrı yüzde 7!.. Vatandaş, bunlardan habersiz; tapuda bir işlem yapmak 
üzere gittiğinde öğrendi ve "askıya astık, muhtarların haberi var" dediler. İşlem de fevkalade 
kalitesiz, yeterli değil; ama, muhtarı şikâyet ettiler vatandaşa. Muhtarlar ayaklandı ve olay başladı. 
Yüzde 336'hk faizi düşürmek için ne yaptı bu idare; 429 sayılı tahsilat genelgesiyle, yüzde 7'yi yüz
de 4'e düşürdü; güzel, bir kolaylık. Peki, sonra ne yaptı; buraya, 23.12.2003'te, 5035 sayılı Kanun 
olan tasarıyı getirdi. Tasarının 36 ncı ve 50 nci maddeleriyle ne konuldu; 36 ncı maddede " kadas
tro yenileme çalışmalarından harç alınmaz" deniliyor. 50 nci maddede bunun yürürlüğünün 
1.1.2004'ten itibaren olacağı söyleniliyor. Millet, önce zannetti ki, bu harçlar kalktı. Hayır, harçlar 
kalkmadı. O gün de söyledik, harçlar kalkmadı, 2004'ten sonra yapılacak işlemler için kalktı. On
dan öncesi için ne olacaktı? Yine, yüzde 4 faiz, aslı alınacak. Bununla da yetinilmedi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Devamla) - Şimdi, bir başka kolaylık getiriliyor. Yüzde 7'ler-

den indik TEFE, TÜFE'ye. Altı ayda ödeyeceksin, altı eşit takitte ödeyeceksin, faiz miktarı fev
kalade düştü; ama, aslını ödeyeceksin; ondan sonra, ben, kendi kayıtlarımda var olan, sizin de 
vatandaş olarak, mükellef olarak borçlu olduğunuz bu işlemleri tasfiye edeceğim. Nasıl tasfiye 
ediyorsunuz?! Anayasaya aykırı şekilde, tasfiyeyle ilgili apaçık hüküm var. Anayasanın hükmü, 
temel hak ve özgürlükler, hak arama özgürlüğü, adil yargılanma hakkı; Anayasanın 36 ve 40 inci 
maddeleri ve yine, Anayasasın 138/4'ü; mahkeme kararlarını apaçık neticesiz ve tesirsiz hale getir
mek için düzenleme yapmak. Siz, Meclis olarak, biz Meclis olarak her şeyi yapabileceğimizi mi 
zannediyoruz. Hukuk devletiyiz. İçhukuk tükenirse Avrupa Birliği var, Avrupa İnsan Haklan Mah
kemesi var. Peki, bunları dikkate almadan, bu Meclisi apaçık abesle niye iştigal ettiriyoruz. Meclis 
abesle iştigal ediyor. Böyle bir kanun yok, böyle bir harç türü yok. (CHP sıralarından alkışlar) 

Harçlar Kanununda, harç, tadadîdir, tek tek sayılmıştır. 1 inci maddenin (b) fıkrasına bakılın
ca, tapu ve kadastro harcı var ve bunlar da 3042 sayılı Kadastro Kanununa ve ondan önceki Tapu 
ve Kadastro Tahriri Kanununa dayalıdır. Kadastro yenileme işlemiyse, 2859 sayılı Kanuna 
dayalıdır. Burada, tadat edilmemiş olan bir harcı, siz, yorum yoluyla veya idarî işlemle ihdas 
edemezsiniz; bunlar, Meclisin yetkilerine tecavüzdür. Burada, Maliye Bakanlığının yapması 
gereken, bizim yapmamız gereken, bu paraların, Maliye Bakanlığı tarafından, gecikme faizleriyle 
birlikte vatandaşa iade edilmesidir, o işlemlerle ilgili bundan sonraki harçlann tahakkuk ettiril
memesi, terkin ettirilmesidir, bu kayıtların silinmesidir. Bir barış istiyorsanız, bu, gerçek banştır; 
sanal barışlar değil, gerçek barışlar halkın arzu ve isteğidir. 
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Hukuka uygunluğa bakalım, işin malî boyutu beni hiç ilgilendirmiyor. Apaçık hukuka aykırılık 
varsa, o yolla aldığınız para harç mıdır, haraç mıdır?! 

Değerli milletvekilleri, biz denetim görevimizi, kendi iktidarımıza rağmen en etkin biçimde 
yapmak durumundayız. Bizim denetimimiz, şüphesiz ki muhalefetle eşdeğerde, belki de daha 
önemli. 

Değerli milletvekilleri, ben, işin boyutuyla ilgili o kadar çok şey söyleyebilirim ki, bunda san
ki uzmanlaştım. Galiba avukatlığımızı hatırladık biz. Avukatlık yoluyla, hukuk yoluyla siyaset çok 
daha güzel. 

Lütfen, ellerimiz, bağlayıcı olmayan; ama, bir nevi manevî bağlayıcılık içindeki grup karar
larıyla hareket etmesin. Özgürlüğün nimetini, aklımızın, fikrimizin zarafetini ve değerini oylarımıza 
yansıtalım. Demokrasiye ancak böyle, genişlik, böyle, derinlik kazandırabiliriz. Demokrasi olmaz
sa barış olmaz, hukuk olmazsa temel hak ve özgürlüklerin teminatı olmaz, demokrasinin teminatı 
olmaz. Bu, bunun sınavıdır. Yoksa, vatandaşa, bak ben bu kadar düşürdüm, senin işini bu kadar 
kolaylaştırdım deyip, apaçık kanuna aykırılığı nasıl sürdürebilirsiniz? Bu kuralla, sanki, yaptığınız 
işlere sonradan icazet verir gibisiniz. Bu mümkün müdür? 

Yaptığımız idare nezdindeki hak aramalarının yeterli olmayacağını biz biliyorduk. Bürok
rasimizin kalitesizliğiyle veya kalite seviyesiyle ilgili bilgilerimiz var. Siyasî iradenin burada daha 
etkili biçimde irade koyabilmesi için kendisini gözden geçirmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Tec
rübelerle yaşıyoruz biz bunları. 

BAŞKAN- Sayın Yalçınbayır, toparlar mısınız. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Devamla)- Toparlıyorum efendim. 
Değerli milletvekilleri, lütfen, apaçık hukuka aykırı... Danıştay 9. Dairesi haziran ayının or

talarında karar verdi. Bizim öteden beri iddia ettiğimiz şekilde, harçlar kanunla düzenlenir, yönet
melikle düzenlenmez, kadastro yenileme harcı adı altında Harçlar Kanununda hiçbir hüküm yoktur 
ve idarî işlemle, yönetmelikle harç düzenlenemez. Bu gerekçe, herhalde esas karara da yansıyacak. 
Apaçık hukuka aykırılığı biraz dikkatlice, hukukçu tarafından incelendiğinde görülebilecek bu işi 
görmeyen idarenin ve siyasîlerin Türkiye'nin ilerlemesi yolunda zafiyetler içinde olabileceğini tah
min edebiliriz. 

Bu er geç dönecek. Meclisin itibarını, yasamanın kalitesini hep birlikte yükseltelim. 
Saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Yalçınbayır. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, açıklama yapmak is

tiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir konuyu açıklığa kavuşturmak için huzurunuza gelmiş 

bulunuyorum. 
Burada yapılan konuşmada Sayın Ertuğrul Yalçınbayır, kanunsuz bir harç alındığını, yönet

melikle bir harç alındığını söyledi ve olmayan bir şey üzerinde, yani, Meclis, bir nevi abesle iştigal 
ediyor manasında söyledi; ben bu konuya açıklık getirmek için huzurlarınıza geldim. 

Bilindiği gibi, 492 sayılı Harçlar Kanununun 58 inci maddesinin (c) bendinde, kadastro işlerinde ad
larına tescil yapılanların tapu ve kadastro harçlarını ödemekle mükellef oldukları hükme bağlanmıştır. 
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Aynı kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin "II- Kadastro ve tapulama işlemleri" başlıklı bölümünde 
kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkul 1 erde kayıtlı 
değer üzerinden; tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, 
tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasın-
da binde 5; tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, 
tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasın-
da binde 9 oranında harç ödeneceği belirtilmiştir. 

Harçlar, esas itibariyle, kamu hizmetlerinden yararlananların, hatta, yasa gereği resen yararlan
dırılanların bu hizmet karşılığında ödedikleri bir yükümlülük olup, 492 sayılı Harçlar Kanununun 
"resen yapılan işlemler" başlıklı 126 ncı maddesinde "herhangi bir istek olmaksızın, resen yapılacak 
işlemlere ait harçlar, bu kanunda aksine hüküm yoksa, lehine işlem yapılan kişilerden alınır" hük
mü yer almaktadır. Bu nedenle, bir istek söz konusu olmasa da, kadastro çalışmalanm resen yapan 
kadastro idaresinin çalışma sonuçlarını tapuya tescil ettirip, eski tapular yerine pafta, ada, parsel 
numarası değişik yeni tapular verilip, ilgili kadastro listelerini de vergi idaresine göndermeleriyle 
harç tahakkuk ettirilmektedir. Bu şekilde tahakkuk ettirilen harçlann kesinleşmesinden itibaren bir 
yıl içinde ödenmesi de yasa gereğidir. 

2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalannm Yenilenmesi Hakkında Kanunun verdiği yetkiye 
dayanarak düzenlenen Tapulama ve Kadastro Paftalannı Yenileme Yönetmeliğinin 28 inci mad
desinde "yenileme yapılan taşınmaz mallar için kadastro harcı tahakkuk ettirilir" hükmüne yer veril
miştir. 

ATİLLA KART (Konya) - Öyle bir kanun yok Sayın Bakan, öyle bir kanun yok. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Buna karşın, 2.1.2004 gün ve 25334 

sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan 5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle 492 sayılı 
Kanuna bağlı 4 sayılı tarifenin "kadastro ve tapulama işlemleri" başlıklı bölümünde (d) fıkrasından 
sonra gelmek üzere, "kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz" hükmü eklenmiştir. 
Yani, daha önce kanunen alınması şart olan harçlan, Hükümetimiz ve bu Parlamento, 2004'ün 
başından itibaren kaldırmıştır. Bir kanunla bunu kaldırdık. Ancak, buradaki problem eskiler ne 
olacak meselesi; ona da şimdi çözüm getiriyoruz. Yine, kanunla bir çözüm getiriyoruz ve bu 
çözüme göre de, artık, bundan sonra 1.1.2004 tarihinden önce yapılan kadastro yenileme çalışmalan 
-1998'de başlamıştır- nedeniyle tahsil edilmesi gereken ve bugüne kadar tahsil olunamayan kadas
tro harçlannın sürüncemede kalmaksızın bir an evvel tahsil edilmesini sağlamak amacıyla bu mad
dede yapılan düzenlemeyle harç aslına toptan eşya fiyat endeksi uygulanmak suretiyle mükellef
lerin hesaplanan miktan altı ayda, altı taksitte ödemeleri halinde bu harca ilişkin gecikme faizi, 
gecikme zammı ve cezalardan da vazgeçilecek ve böylece mağduriyetler de ortadan kaldmlacaktır. 

Bu konuda, Danıştay 9. Dairesinin bir karan var; burada yönetmeliğin iptali için açılan davada 
yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir; fakat, iptal edilmediği için olduğu gibi durmaktadır. 
Yani, yaptığımız iş hukukî bir iştir, düzenlememiz hukukî bir iştir ve binlerce vatandaşımızın mağ
duriyetini giderecek bir düzenlemedir. O bakımdan bunu bilgilerinize arz etmek istedim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 3 adet önerge vardır; yalnız, bu önergeler hakkında iş

lem yapmadan önce bir konuyu Genel Kurula arz etmek istiyorum. 
Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi bu maddede nitelikli çoğunluk, yani 330 sayısını arayacağız. 

Buna paralel olarak, verilen önergeleri de kapsayan bir bölüm var İçtüzüğümüzün 92 nci mad
desinin ikinci bendinde; bu da şöyle: "Genel veya özel af ilanını içeren tasan veya tekliflerin Genel 
Kurulda kabulü Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte 3 çoğunluğunun karanylamüm-

- 3 8 8 -



T.B.M.M. B : 116 15 . 7 . 2004 O : 5 

kündür. -Yani, 330- Gerekli çoğunluk, söz konusu tasan veya tekliflerin afla ilgili maddelerinde ve 
tümümün oylanmasında ayn ayn aranır. Tasan veya teklif hakkında verilen genel veya özel af 
ilanını içeren değişiklik önergesinin kabulü halinde -yani, önce bu kapsamda verilen önergeler var
sa onu işarı oyla- kabul edilmesi halinde de kabul için gerekli beşte 3 çoğunluğun tespiti için bu 
önergenin oylaması açıkoylama suretiyle tekrarlanır." Yani, kabul edilen önergeyi, af niteliği 
taşıyorsa, yeniden, beşte 3 çoğunluğu arayan bir oylamaya tabi tutacağız. 

Şimdi işleme alacağımız önergelerde de bunu arayacağız. 
Önergeleri, önce geliş sırasına göre okutup, sonra aykınlık derecesine göre işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasansının 37 nci maddesiyle 492 sayılı Harçlar Kanununa eklenen 

geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "harç aslına" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"gecikme zammı, gecikme faizi yerine" ibaresinin, "Madde kapsamına giren alacaklann maddenin 
yürürlük tarihinden önce" ibaresinden sonra gelmek üzere "kısmen" ibaresinin, birinci fıkradan son
ra gelmek üzere aşağıdaki fıkralann eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Selahattin Beyribey Özkan Öksüz 
Ankara Kars Konya 

Ekrem Erdem A. Müfit Yetkin 
İstanbul Şanlıurfa 

"Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerin ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması 
halinde, ödenmemiş olan tutarlann son taksit ödeme süresi sonuna kadar ödenmeyen kısım ile bir
likte her ay için ayn ayn % 5 fazlası ile ödenmesi şartıyla bu madde hükmünden yararlanılır. 

Bu madde kapsamına giren alacaklann maddede belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması 
halinde mükellefler ödedikleri tutar kadar bu madde hükmünden yararlanırlar." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 645 sıra sayılı kanun tasansının 37 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederim. 
Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 
Madde 37- 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
Geçici Madde 6- Kadastro yenileme çalışmalan nedeniyle tahakkuk ettirilen harçlar terkin 

edilir. Tahsil edilen harç ve cezalar yasal faiziyle birlikte ret ve iade edilir. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Üçüncü önerge en aykın önerge olduğu için, okutup işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 645 sıra sayılı tasannın 37 nci maddesinin tasan metninden çıkanlmasını 

arz ve teklif ederiz. 
Atilla Kart Atila Emek Mehmet Yıldınm 

Konya Antalya Kastamonu 
Muhsin Kovyiğit Ferit Mevlüt Aslanoğlu Yakup Kepenek 

Diyarbakır Malatya Ankara 
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BAŞKAN - Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım? 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Yasalarımızda "kadastro yenileme harcı" adı altında herhangi bir yasal düzenleme yoktur. Bu 

konunun yönetmelikle düzenlenmiş olmasının yasal ve hukukî bir geçerliliği olamaz. Öte yandan, 
Danıştay 9. Dairesi 16.6.2004 tarih 2003/3511 sayılı karanyla, bu yoldaki işlemler için yürütmenin 
durdurulması karan vermiştir. Bu sebeple, maddenin tasan metninden çıkartılması hukuka uygun 
olacaktır. Aksi uygulama, aynı zamanda yargı kararlannın uygulanmaması ve Anayasa ihlali an
lamına gelecektir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 645 sıra sayılı kanun tasarısının 37 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederim. 
Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 
Madde 37- 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
Geçici Madde 6- Kadastro yenileme çalışmalan nedeniyle tahakkuk ettirilen harçlar terkin 

edilir. Tahsil edilen harç ve cezalar yasal faiziyle birlikte ret ve iade edilir. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Katılamıyoruz Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yalçınbayır. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu vesileyle, 

Sayın Maliye Bakanımızın konuşmalarına da cevap verme fırsatını bulacağım. 
Önce, şu tespiti yapayım: Hukukî değerden tamamen yoksun bir açıklama; biraz sonra açık

layacağım. 
Yine, Meclisin çalışması itibariyle, şunu söylemek istiyorum: Plan ve Bütçe Komisyonunda, 

parti gruplan, niye hukukçu bulundurmaz?! Sanıyorum, CHP'nin 1 veya 2 var. Hukuka uygunluk, 
Anayasaya uygunluk, işlemlerin en önemlisi; bütün komisyonlann ilkönce yapacağı iş budur. Artık, 
sadece Anayasaya uygunluğu değil, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesine ve uluslararası sözleş
melere de uygunluğu dikkate almak durumundayız. 
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Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, Harçlar Kanununu okudu. Evet, Harçlar Kanununun 58/c 
hükmü mükellefiyeti belirtmiş. Mükellefiyet neyle konulmuş; "kadastro işlerinde adlanna tesis 
yapılanlar." Kadastro bir kere yapılır ve harç alınır; 3402 sayılı Kadastro Kanunu, bunu, bu şekilde 
düzenlemiştir. Harçlar, yorumla genişletilemez; bu Meclise ait işi yorumlamak idareye ait bir şey 
değildir; açık ve seçik; idari işlemle de olamaz. 

Sayın Bakan, 58/c'den bahsetti ve tabiî, bu arada, 59'dan da bahsetseydi sevinirdik; o da, harç 
alınabildiğini düşünüyorlarsa eğer, harçtan müstesna işleri düzenleyen 59/c'yi dikkate alabilirlerdi. 
Ben, kadastro işlemi yaptırdım, idare yaptı, harcımı ödedim, hizmetin karşılığını ödedim; benden ikin
ci defa nasıl harç alırsını?!. Yenileme işlemi yapacaksan, yapacağın işlemin yasal dayanağı 2859 sayılı 
Kanun. Kanunda da yenilemenin neler olduğu tek tek belirtilmiş. Teknik nedenlerle yetersiz kalma, 
uygulama niteliğini kaybetme, eksikliğin görülmesi, gerçeğe uygun şekilde görülmediğinin tespit edil
mesi; yani bir noktada, idarenin hizmet kusuru nedeniyle, işlemin kalitesizliği nedeniyle idarenin yap
tığı bir işlem; ben niye ondan harç ödeyeyim?.. Peki, toprak kayması, deprem, sel, benzeri sebeplerle 
arazinin şekli değiştiyse siz gidip onlardan harç alıyor musunuz?.. Burada, objektif sorumluluk gereği 
alıyorsunuz, öbüründe, bırakınız objektif sorumluluğu, zaten sizin hizmet kusurunuz var. 

Değerli milletvekilleri, 2859 sayılı Kanun, yönetmelik çıkarılmasını 6 ncı maddesiyle öngör
müş. Bu 6 ncı madde de yönetmeliğin kapsamını belirlemiş; yenilemenin yapılış biçimi, uygulanacak 
teknik yöntemler... Malî hükümler var mı?.. Siz, kıyas yoluyla malî hüküm ihdas edebilir misiniz?.. 
Kıyas yoluyla ceza verebilir misiniz?.. Kıyas yoluyla kişiyi unsurları oluşmadığı halde, falan suça 
benziyor diye hapse atar mısınız?.. Kıyas burada cereyan etmez, yorum cereyan etmez burada. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, yönetmeliğin 28 inci maddesine atıfta bulundu. Kanunda 
olmayan bir şeyi siz yönetmelikle düzenleyemezsiniz diyoruz. Aramızda ihtilaf var Sayın Bakanla, 
sayın idareyle; onlar, biz haklıyız, biz, biz haklıyız diyoruz; ihtilafı kim çözecek; yargı; yargı çöz
müş. Yürütmenin durdurulması karan ile mahkemenin esastan verdiği karar arasında, karar itibariy
le, neticeleri itibariyle farklar var, mahkeme karan olması itibariyle hiçbir fark yoktur. 2577 sayılı 
İdarî Yargılama Usulü Kanununun 29 uncu maddesine lütfen baksınlar. İdare, mahkeme kararlan 
doğrultusunda, halin icabına göre, 30 gün içinde hüküm tesis etmek zorundadır. Aksi davranış, 
Anayasanın 138/4'ünü ihlaldir; yargıya saygısızlıktır! Kuvvetler aynlığında, siz, ne hakla yargıya 
saygısızlık edersiniz?! Türkiye, bunlara alışan bir ülke olmaktan çıkmalıdır. Personel rejimiyle, baş
kaca işlemlerle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yalçınbayır, sözlerinizi tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Devamla) - Değerli milletvekilleri, mahkemeden karar 

alıyoruz; santral, çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışır ve santral, desülfırizasyon sistemi kurul
madan çalıştınlamaz diye; ama, Bakanlar Kurulu prensip kararı alıyor!.. 53 üncü hükümet de yap
tı, 54 üncü hükümet de yaptı, Kargilde de yapıldı, Bergama'da da yapıldı. Bir banş bekleyebilir 
misiniz?! Yürütme her şeye hâkim olabilir mi?! O kurallan biz koyduk ey Meclis, kendi koy
duğumuz kurallara lütfen sahip çıkalım! Yürütmeyi bu konuda denetleyelim. Keyfîliği önlemek 
bizim en önemli görevimizdir. (CHP sıralanndan alkışlar) Bu işlem, apaçık keyfî bir işlemdir. 

Sayın Bakan 5035 sayılı Kanundan bahsediyor, eki (4) nolu tarifede hüküm var, II nolu fık
rada "kadastro ve tapulama işlemleri" deniliyor ve ondan sonra, bir kanun getiriyoruz -yani, bu, 492 
sayılı Kanunda var- (4) nolu tarifenin Il/d kısmına bir ek hüküm ekliyoruz ve diyoruz ki: "Kadas
tro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz." Yani, kadastro işlemlerinden harç alınamayacağını 
siz biliyorsunuz. Kanunla konulmamış bir şeyi Meclisin kaldırmasına sunmak kadar abes bir şey 
olur mu?! Meclis, kanunla konulmayan bir şeyi nasıl değiştirebilir veya kaldırabilir?! Ben koy
madım ki o kuralı!.. 
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Komisyonların hukuka uygunluk denetimini çok iyi yapması lazım. Arkadaşlar, biz hukuka 
takılıp kalmadık; ama, hukuk, barışımızın en önemli teminatıdır; toplumsal barışımızın ve demok
rasinin en önemli teminatıdır. 

BAŞKAN - Sayın Yalçınbayır, lütfen son cümlenizi alayım. 
ERTUGRUL YALÇINBAYIR (Devamla) - Değerli milletvekilleri, mahkeme kararının gereği, 

şu andan itibaren bunlan iade etmektir. Ben, buradan, Bursa'daki 200 000 kişiye de sesleniyorum, 
Türkiye'deki diğer harçzedelere de sesleniyorum: Lütfen, siz de toplumsal tepkinizi koyun. Maliye 
Bakanlığına dilekçelerinizi verin ve deyin ki: "Benden harcı usulsüz alıyorsunuz; bu harcı reddedin 
ve bana iade edin." 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yalçınbayır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Önerge kabul edilmemiştir. 
ATİLLA KART (Konya) - El kaldırmayanlar var Sayın Başkan. (CHP sıralarından "sayalım" 

sesleri) 
BAŞKAN - Bir saniye... Bir saniye... 
Sayın Kart, bir şey mi söylüyorsunuz? 
ATİLLA KART (Konya) - Destek vermeyenler var Sayın Başkan; geniş bir grup var. Lütfen, 

özenli bir şekilde kontrol edin. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Bakan Yüce Divana gidici herhalde. 
BAŞKAN - Sayın Kart, siz bu işi biliyorsunuz... 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Bakan, seni Yüce Divana göndermek benim boy

numun borcu olsun! 
BAŞKAN - Herkesin kabul veya reddetmek için elini kaldırma gibi bir zorunluluğu yok. Bak

tım, kabul ermeyenler kabul edenlerden fazla olduğu için "kabul edilmemiştir" dedim. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, birbirine yakın bir tablo var. 
BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 37 nci maddesiyle 492 sayılı Harçlar Kanununa eklenen 

geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "harç aslına" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"gecikme zammı, gecikme faizi yerine" ibaresinin, "Madde kapsamına giren alacakların maddenin 
yürürlük tarihinden önce" ibaresinden sonra gelmek üzere "kısmen" ibaresinin, birinci fıkradan son
ra gelmek üzere aşağıdaki fıkralarının eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Selahattin Beyribey (Kars) ve arkadaşları 
"Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerin ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması 

halinde, ödenmemiş olan tutarların son taksit ödeme süresi sonuna kadar ödenmeyen kısım ile bir
likte her ay için ayrı ayrı % 5 fazlası ile ödenmesi şartıyla bu madde hükmünden yararlanılır. 

Bu madde kapsamına giren alacakların maddede belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması 
halinde mükellefler ödedikleri tutar kadar bu madde hükmünden yararlanırlar." 

BAŞKAN - Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Sayın Başkan, 

katılamıyoruz. 
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BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Teklif edilen bu düzenlemeyle borçluların taksitleri son taksit ödeme süresi sonuna kadar 

ödeyebilmelerine ve ödedikleri tutar kadar bu madde hükmünden yararlanmalarına imkân sağlan
maktadır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et
meyenler... Teşekkür ederim. Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, işarî oyla kabul edilen bu önerge İçtüzüğümüzün 92 nci maddesine göre 
açıkoylamaya tabi olduğu için şimdi açıkoylama yapacağız. 

Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkan, bu önergenin oylanmasında nitelikli 
çoğunluk aranmaz; bu, af değil. Kaynağı yok ki, af olsun; af değil ki, nitelikli çoğunluk olsun. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Burada var... Doğru efendim; lütfen devam edin Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Kafalarda tereddüt kalmaması için... 
Sayın Yalçınbayır, heyecanla, sizi dinliyorum; ama, az önce, bu tür itirazlara muhatap olmamak 

için, İçtüzüğümüzün 92 nci maddesinin ikinci paragrafının ilgili bölümünü okudum. Bu af niteliğin
de bir önerge olduğu için, işarî oyla kabul edilmesi halinde, bunu da açıkoylamaya tabi tutuyoruz. 
İçtüzüğümüzün 92 nci maddesinin ikinci paragrafında bu belirtilmiş. O nedenle, açıkoylama 
konusunda kararınızı aldım, şimdi, elektronik cihazla oylama yapacağız. 

Sayın milletvekilleri, açıkoylama 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. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar varsa, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Sisteme giremeyen sayın üyelerin Genel Kurul salonunu terk etmemelerini rica ediyorum; çün
kü, onları da arayacağım. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 645 sıra sayılı tasarının 37 nci maddesi üzerindeki, Sayın 

Salih Kapusuz ve arkadaşlarının önergesinin açıkoylama sonucunu ilan ediyorum: 
Kullanılan oy sayısı: 285 
Kabul : 280 
Ret 5 (X) 
Buna göre, önerge kabul edilmemiştir. 

(X) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Sayın Başkan, 37 nci 
maddenin, Komisyonumuzda tekrar görüşmek üzere, iadesini talep ediyorum. 

BAŞKAN - Peki Sayın Başkan; ilk olduğu için, İçtüzüğümüzün 88 inci maddesine göre, 37 nci 
maddeyi size iade ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 38 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 38. - 492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin (I) numaralı "İmalat ruhsatlan:" baş

lıklı fıkrasının (2) numaralı "İhtira beratlan." başlıklı alt bendi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, "Markalar." başlıklı (3) numaralı alt bendi (4) numaralı alt bent olarak başlığı ile bir
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya "Endüstriyel tasanmlar:" başlıklı aşağıdaki alt bent (3) 
numaralı alt bent olarak, "Coğrafi işaretler" başlıklı aşağıdaki alt bent (5) numaralı alt bent olarak, 
"Marka ve patent vekillerinden:" başlıklı aşağıdaki alt bent (6) numaralı alt bent olarak eklenmiştir. 

"2.Patent ve faydalı modeller : 
a) Başvuru harcı (7.300.000 TL.) 
b) Patent/faydalı model başvurulannda rüçhan hakkı talepleri 
(Her bir rüçhan başvurusu ayn harca tabîdir.) (7.300.000 TL.) 
c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı (35.400.000 TL.) 
d) Ek patent belgesi düzenleme harcı (35.400.000 TL.) 
e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı (35.400.000 TL.) 
f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik 
süresince her yıl tahsil edilir.) (35.400.000 TL.) 
g) Patent/faydalı model başvurulan ve patent/faydalı model 
belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri; 
- Devir (35.400.000 TL.) 
- Veraset (35.400.000 TL.) 
- Lisans (40.400.000 TL.) 
- Rehin (35.400.000 TL.) 
- Mevki fiil (35.400.000 TL.) 
h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı (40.400.000 TL.) 
3. Endüstriyel tasanmlar: 
a) Tekli tasanm başvuru harcı (11.200.000 TL.) 
b) Çoklu tasanm (5'e kadar) başvuru harcı (29.200.000 TL.) 
c) 6 ve fazlası her bir tasanm için başvuru harcı (6.300.000 TL.) 
d) Tasanm tescil harcı (11.800.000 TL.) 
e) Yenileme harcı (her bir yenilemede) (69.300.000 TL.) 
f) Süre uzatımı ile yenileme 

(6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme) (104.100.000 TL.) 
g) Devir şerhi tescil (34.900.000 TL.) 
h) Lisans işlemi kayıt harcı (69.300.000 TL.) 
ı) Veraset ve intikal işlemi harcı (20.200.000 TL.) 
i) Birleşme kayıt harcı (51.900.000 TL.) 
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j) Rüçhan hakkı kayıt harcı (40.400.000 TL.) 
k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi (11.800.000 TL.) 
1) Menşei memleket belgelerinden (40.400.000 TL.) 
m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı (250.000.000 TL.) 
4. Markalar: 
a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için) (29.200.000 TL.) 
b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf için 
ek olarak) (29.200.000 TL.) 
c) Marka yenileme harcı (75.400.000 TL.) 
d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı (100.500.000 TL.) 
e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı (61.200.000 TL.) 
f) Marka devir işlemi kayıt harcı (56.100.000 TL.) 
g) Lisans kayıt ve yenileme harcı (100.500.000 TL.) 
h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı (37.000.000 TL.) 
ı) Rehine işlemi kayıt harcı (58.000.000 TL.) 
i) Rüçhan hakkı kayıt harcı (40.400.000 TL.) 
j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı (29.200.000 TL.) 
k) Öncelikli başvuru harcı (468.000.000 TL.) 
1) Uluslararası başvuru harcı (29.200.000 TL.) 
5. Coğrafi işaretler: 
a) Başvuru harcı (7.300.000 TL.) 
b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı (7.300.000 TL.) 
c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil sureti 
düzenleme harcı (7.300.000 TL.) 
6. Marka ve patent vekillerinden: 
a) Sicil kayıt harcı (100.500.000 TL.) 
b) Sicil yenileme harcı (100.500.000 TL.) 
c) Marka ve patent vekilliği belge harcı (100.500.000 TL.) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
39 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 39. - 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 39. - 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyannca Telekomünikasyon Kurumuyla 

görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiy
le telekomünikasyon alt yapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerin; 

a) Her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli kart satışları 
dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 25, 
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b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin 
hizmetleri % 15, 

c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girmeyen diğer telekomünikasyon hizmetleri % 15, 
Oranında özel iletişim vergisine tabidir. 
Bakanlar Kurulu, % 25 oranını % 10'a, % 15 oranlarını ise ayn ayrı veya birlikte % 5'e kadar 

indirmeye ve bu oranlan kanunî oranlarına kadar artırmaya yetkilidir. 
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca 

özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. 
Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tes
pit edilen tutan % 50'sine kadar artırmaya veya yansına kadar indirmeye yetkilidir. 

Verginin mükellefi; birinci fıkrada sayılan telekomünikasyon hizmetlerini sunan işletmecilerdir. 
Verginin matrahı, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder. Bir aya ait özel 
iletişim vergisi, izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar beyan edilerek aynı süre içinde ödenir. 
Bu verginin beyan ve ödenmesine ilişkin olarak 47 ve 48 inci madde hükümleri uygulanmaz. 

Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hüküm
leri uygulanır. Telekomünikasyon işletmecilerinin; imtiyaz veya görev sözleşmeleri, ruhsatlar veya 
genel izinler uyannca Hazineye ödeyecekleri payın hesaplanmasında özel iletişim vergisi dikkate 
alınmaz. Özel iletişim vergisi, düzenlenecek faturalarda aynca gösterilir. 

Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasın
da gider kaydedilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez. Tahsil edilen vergiden, 2.2.1981 tarihli ve 
2380 sayılı Kanun ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahallî idarelere pay verilmez. 

Bu vergiye ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, muhteva ve ek
lerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Uşak Milletvekili Sayın Osman Coş-

kunoğlu; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, 645 sıra sayılı yasa tasansının 39 uncu maddesi üzerinde Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Şöyle bir hatırlatma da yapayım; Özel İletişim Vergisi, GSM operatörlerine daha önceden 

konulmuş yüzde 15 oranında bir vergidir. Bunun adı Özel İletişim Vergisi. Bu, cep telefonlan için 
konulmuş bir vergiydi. 

Şimdi, bu vergi, bütün telekom hizmetlerinde uygulanmaya başlandı; dolayısıyla, bir kere, özel 
olma niteliğini de kaybetmiş oldu, bütün telekom hizmetlerini kapsar hale geldi. Bu, bütün telekom 
hizmetlerini kapsarken, telekom hizmetlerinde, tasannın geçici 2 nci maddesiyle yapılan düzenleme 
de dikkate alınırsa, aslında, bir vergi artınmı şeklinde değildir. O bakımdan, maddenin vergi artır
ma gibi bir sakıncası yoktur geçici 2 nci maddeyle beraber değerlendirildiği zaman; fakat, bunun 
uygulamada yansımasını da görmeyi arzuladığımızı, burada, vurgulamak isterim. Bu ne demektir; 
görünmeyen bir şekilde veya bu yasadan, bu maddeden istifade ederek konuşma ücretlerine yeni ek-
vergilerin getirilmeyeceğini ummak istiyoruz. 

Peki, neden böyle bir kaygı taşıyor olabiliriz, yeni vergiler getirilmesi gibi bir kaygı taşıyor 
olabiliriz; bu konuda böyle kaygılar taşımamıza, Türk Telekomun şu anki bazı uygulamalannda bizi 
haklı çıkaracak bazı gelişmeler oluyor, bunlan sizlerle paylaşmak istiyorum. 
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Türk Telekom yeni bir tarife açıkladı. Bu tarifeye göre, uluslararası veya şehirlerarası hizmet
leri daha çok kullananlara verilen hizmetlerden indirim yapıldı; öte yandan, standart, sıradan yurt
taş diyebileceğimiz, yani, uluslararası veya şehirlerarası hizmeti çok fazla kullanmayan yurttaş
larımıza sunulan hizmetlerde de bir zam söz konusudur. Yeni tarife uygulamasında -yaklaşık 300 000 
kişiyi ilgilendirebilecek bir tarife- uluslararası ve şehirlerarası çok sayıda telefon konuşması yapan
lara bir indirim uygulanıyor; öte yandan, yaklaşık 17 000 000 aboneyi ilgilendiren daha sıradan 
görüşmelerde, yani şehiriçi görüşmelerde ise bir zam uygulanıyor. Yeni tarifenin bir özeti budur. As
lında uzun açıklamalar gerektiren bir tarifedir; fakat, burada konumuz olmadığı için, bu açık
lamalara girmeyeceğim. 

Bu uygulama birçok bakımdan keytî bir uygulamadır, telekom hizmetlerinde bir zam, âdeta bir 
görünmez vergidir. Bunun yanında, dikkatlerden kaçtığını sandığım bir diğer gelişmeyi daha sizler
le paylaşmak istiyorum. 

Şimdi, uzak mesafe telefon hizmetleri dediğimiz, UMTH dediğimiz hizmetler serbestleştirildi. 
Bu ne demektir; özel birtakım işletmeler de bu servisleri abonelere sunabilir; yani, sadece, Türk 
Telekomun tekelinde olan bir hizmet değil, özel işletmeler de bu hizmeti sunabilir; fakat, bir özel 
işletme bu hizmeti sunarken, Türk Telekomun var olan telefon ağına bağlanmak zorunda tabiî. Bu 
bağlantı için bir ücret ödenir; bu ücretin adına ara bağlantı ücreti denilir. Bir özel işletmeci, 
telekomun altyapısını kullanarak abonelerine uzak mesafe telefon hizmetleri sunmak için bir ara 
bağlantı ücreti öder. 

Bu ara bağlantı ücreti, Türkiye'de alan içinde dakika başına yaklaşık 54 000 Türk Lirasıdır, alan 
dışında dakika başına 75 000 Türk Lirasıdır; yuvarlak olarak, 50 000-70 000 diyelim. Oysa, Avrupa Bir
liği ortalamasında alan içinde ara bağlantı ücreti dakika başına 11 000 Türk Lirasıdır; yani, 54 000 lira 
yerine 11 000 liradır; alandışı ara bağlantı ücreti 17 000 Türk Lirasıdır; 75 000 lira yerine 17 000 liradır. 

Şimdi, işletmelerden 4 kat, 5 kat daha fazla bir ara bağlantı ücreti talep ediliyor. Peki, bu ara 
bağlantı ücreti daha yüksek olan, dakika başına Avrupa Birliği ortalamasının 4 katı, 5 katı olan bu 
ara bağlantı ücretini, bu özel işletmeler kimden alacaklar; aboneden alacaklar. Türk Telekomun bir 
talebi -Türk Telekom bir kamu kuruluşudur hâlâ- özel işletmecilerden, özel işletmeci, bu kadar yük
sek ara bağlantı ücretini aboneden alacak, Türk Telekoma ödeyecek. Bu da, gizli bir vergidir. 

İletişim araçlarından çok vergi almak, bilgi toplumuna yönlendirmek istediğimiz, eminim ik
tidarın da bu yönde olmasını arzu ettiği ortamı destekler nitelikte değildir. Bilgi toplumuna gitmenin 
altyapısı, telekomdur. Tıpkı sanayi devriminde, karayolları, demiryolları gibi ulaşım altyapısı 
sanayi devriminin gelişmesine yardımcı olduğu gibi, telekom altyapısı da, bilgi toplumuna giden 
yolda temel altyapıdır. Bu altyapının ucuz olması, Türkiye'yi ve yurttaşlarımızı bilgi toplumuna 
götüren yolu destekler niteliktedir. Tabiî, bu sadece telefon konuşmaları değildir, internete bağlan
tıdır, bilgi alışverişidir, fakstır, şudur budur. 

Dolayısıyla, telekom hizmetleri üzerinden gizli veya açık, aşın, yüksek oranlarda vergi almak 
-ki, gizli vergiler de var biraz önce açıkladığım gibi- şu anda, iktidarın da gitmek istediği yolla 
çelişiyor. Aynca, şunu da hatırlatmak isterim ki, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi -ve biz de 
burada yasayı onayladık- uluslararası tarife ve uluslararası anlaşmalarla belli indirim oranlanm 
kabul etmiş durumda. 

Bunlan ifade eder, bu maddenin -tekrar söylüyorum, vergileri artınyor gibi görünen bu mad
de, aslında, ek 2 nci maddeyle beraber değerlendirilince vergileri artırmıyor; fakat- gizli bir vergi 
artınmma da yol açmayacağını umar, hepinizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 40. - 6802 sayılı Kanunun 40 mcı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 40. - Aşağıda sayılan müşterek bahis ve şans oyunları, belirtilen tutar veya oranda şans 

oyunları vergisine tâbidir. 
a) Spor-Toto, Skor-Toto, Süper-Toto, Spor-Loto, Gol 7 ve benzeri oyunlarda her bir kolon için 

20.000 lira. 
b) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından şans oyunlarıyla ilgili olarak her ne ad 

altında olursa olsun tahsil edilen paralardan; İdare tarafından ödenen her türlü ikramiye, işletici 
payı, bayi komisyonu, İdare payı ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu payı düşüldükten sonra 
kalan tutarın % 100'ü. 

c) At yarışlarında oynanan her bir bilet için 80.000 liradan az olmamak üzere bilet bedelinin % 10'u. 
d) Her türlü diğer müşterek bahislerde katılma bedelinin % 10'u. 
Bakanlar Kurulu maktu tutarları on katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, nispi had

leri kanunî oranın % 10' una kadar azaltmaya ve kanunî oranına kadar artırmaya yetkilidir. 
Verginin mükellefi (a), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oyunlar için bunları tertipleyen kişi ve 

kuruluşlar, (b) bendinde belirtilen oyunlarda Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüdür. 
(a), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oyunlarda şans oyunları vergisi, kolon ve bilet bedeliyle bir

likte ödenir. Bu müşterek bahis ve talih oyunlarını tertipleyenler tarafından bir ay içinde tahsil 
edilen şans oyunları vergisi, izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar beyan edilerek aynı süre 
içinde ödenir. 

(b) bendinde belirtilen oyunlarda vergilendirme dönemi takvim yılının birer aylık dönemleridir. 
Bu vergiye ilişkin beyanname, vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu vergi dairesine verilir ve hesaplanan ver
gi aynı sürede ödenir. 

Bu verginin beyan ve ödenmesine ilişkin olarak 47 ve 48 inci madde hükümleri uygulanmaz. 
Şans oyunları vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmez ve 

hiçbir vergiden mahsup edilmez. Tahsil edilen vergi üzerinden 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun 
ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahallî idarelere pay verilmez. 

Bu vergiye ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, muhteva ve ek
lerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

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

edilmiştir. 
41 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 41. - 9.4.2003 tarihli ve 4842 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 4. - Bu Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca mahsup ve iadeye konu ol

mayan fon paylarının 2003 yılı vergilendirme dönemlerine ilişkin 1.1.2004 tarihinden sonra verilen 
ve 31.12.2004 tarihinden önce sona eren özel hesap dönemlerine ilişkin olarak verilecek yıllık gelir 
veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi tutarlarının 
% 10'unu aşan kısmı beyannamenin verildiği döneme ilişkin kazancın tespitinde gider olarak dik
kate alınır. 

Ancak, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinden, kâr veya zararı 
yukarıda belirtilen vergilendirme dönemlerinden sonra tespit edilerek beyan edileceklerle ilgili fon 
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paylarının, bu işlere ilişkin kâr veya zararın beyan edildiği yıllık beyanname üzerinden hesaplanan 
gelir veya kurumlar vergisinin % lO'unu aşan kısmı, beyannamenin verildiği dönemin kazancının 
tespitinde gider olarak dikkate alınır." 

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

edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 42. - 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak

kında Kanun Hükmünde Kararnameye 33 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 33/A 
maddesi eklenmiştir. 

"Vergi Konseyi 
MADDE. 33/A) Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak 

görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere Vergi Konseyi kurulur. Ver
gi Konseyi bir danışma organıdır. 

Vergi Konseyinin oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri ile çalışma 
usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Vergi Konseyinin başkan ve üyelerinden; uhdesinde kamu görevi bulunanlara (2000), bulun
mayanlara (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda 
ve ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, her toplantı günü için damga vergisi hariç herhangi bir ver
giye tâbi tutulmaksızın Bakanlık bütçesinden huzur hakkı ödenir." 

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

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanının, Başkanlığımıza bir başvurusu vardır. 
"Görüşülmekte olan 645 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 4, 6, 8, 9, 10, 11 ve 13 üncü mad

delerinin İçtüzüğün 88 inci maddesine göre komisyonumuza geri verilmesini arz ve talep ederim. 
Sait Açba 

Afyon 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı" 

Değerli milletvekilleri, bir defaya mahsus olmak üzere Komisyonumuzun bu talebini yerine 
getiriyoruz, ilgili maddeleri Komisyona iade ediyoruz. Teşekkür ederim. 

43 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 43. - 8.6.1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 3 üncü mad

desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Eğitimle ilgili olarak bu Kanuna göre yapılacak yatırımlar, kalkınma plân ve programlarında 

uygun görülen teşvik araçlarından yararlandırılır. Kurum açma izni için gerekli diğer şartlar yönet
melik ile belirlenir." 

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

edilmiştir. 
44 üncü maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 44. - 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8 inci mad
desinin (c) bendinin sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir. 

"tescile bağlı araçların muayenelerini yaptırmak, muayene istasyonlarını denetlemek, 35 inci 
madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında suç ve ceza tutanağı düzenlemek." 

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

edilmiştir. 
45 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 45. - 2918 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Bu araçlar trafikten men edilir ve en yakın muayene istasyonuna gönderilirler." 
"Muayene istasyonu açma yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler, muayeneleri süresi içinde yap

tırılmayan veya geç yaptırılan araçlara ilişkin bilgileri, şekli ve içeriği Maliye Bakanlığınca belir
lenecek bir tutanak ile en yakın trafik kuruluşuna bildirir. Trafik kuruluşuna iletilen tutanaklar hak
kında bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır." 

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

edilmiştir. 
46 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 46. - 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 35. - Araçların muayeneleri, yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait muayene istas

yonlarında yapılır. Yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler; bu yetkilerini alt işleticilere aynı standart
ları sağlamak koşulu ile devredebilirler. Bu devir, yetki verilen gerçek ve tüzel kişilerin sorum
luluklarını ortadan kaldırmaz. Bu istasyonların yönetmelikler doğrultusunda aranan nitelik ve şart
lara uygunluğunun saptanması sonucunda işletme belgesi Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilir. 

Muayene istasyonlarınca; otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 100 milyon lira, otomobil, 
minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yan römork için 75 milyon lira, trak
tör (römorklu-römorksuz) motosiklet, motorlu bisiklet için 40 milyon lira muayene ücreti (katma 
değer vergisi hariç) alınır Bu maddede sayılanların dışındaki araçların hangi gruba gireceği Ulaş
tırma Bakanlığınca belirlenir. Bu ücretler ile bu maddede yer alan para cezalan, her takvim yılı 
başından geçerli olmak üzere, her yıl sonunda o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tes
pit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenir. Bu suretle hesaplanan ücret 
tutarlarında 1.000.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz. Muayene süresi geçirilen her ay 
için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, % 5 fazlası 
ile tahsil edilir. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Bakanlar Kurulu, uygulanmakta olan 
muayene ücretlerini her beş yılda bir % 20'ye kadar artırmaya veya eksiltmeye yetkilidir. 

Yetki verilen gerçek veya tüzel kişilerce bir ay içinde muayene ücreti olarak doğrudan elde 
edilen hasılat ile yetki devrettikleri alt işleticilerce muayene ücreti olarak elde edilen hasılat tutan 
toplamının (katma değer vergisi hariç) ilk üç yıl % 30'u, sonraki yedi yıl % 40'ı, daha sonraki on 
yıl % 50'si ile % 5 oranında fazla tahsil edilen tutann tamamı Hazine payı olarak, izleyen ayın 
yedinci günü akşamına kadar, yetki verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından, yıllık gelir veya 
kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine şekli ve içeriği Maliye Bakanlığınca belir
lenen bir bildirim ile birlikte ödenir. 
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Bu madde gereğince ödenmesi gereken Hazine payını süresinde ödemeyen ya da eksik ödeyen 
yetki verilen gerçek veya tüzel kişilerden, söz konusu tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesince tahsil edilir. Muayene edilen 
araç sayısı ve muayene ücretinin eksik bildirilmesi veya hiç bildirilmemesi nedeniyle süresinde 
ödenmeyen Hazine payı, ödenmesi gerektiği tarihten itibaren aynı Kanunun 51 inci maddesine göre 
uygulanacak gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca, eksik bildirilen veya hiç bildirilmeyen 
muayene ücretine ilişkin Hazine payının üç katı tutarında idari para cezası uygulanır. Söz konusu 
ceza tutan ilgilisine yapılacak tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Para cezasına dava 
açılması tahsilatı durdurmaz. 

Askeri araçlarla, raylı sistemle çalışan veya iş makinesi türünden araçlann muayeneleri yönet
melikte belirlenen esaslara göre tescilini yapan kuruluşlarca yapılır. 

Muayene istasyonlannda bulunacak makine, araç, gereç ile personelin nitelikleri, işletme, 
çalışma ve denetleme usulleri ve işletme belgesi ile diğer şartlar ve esaslar Ulaştırma Bakanlığınca 
çıkanlacak yönetmelikte gösterilir. 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından işletme belgesi ile yetki verildiği halde, yönetmelikte belirtilen 
işletme şartlanna uymayan ve muayeneleri gerektiği şekilde yapmayan gerçek ve tüzel kişilere ilk 
seferinde bu istasyon için üç milyar lira para cezası ile onbeş gün eksikliklerini düzeltme müddeti 
verilir. İkinci tekrannda aynı istasyon için beş milyar lira para cezası ile onbeş gün eksikliklerini 
düzeltme müddeti verilir. Bir yıl içerisinde üçüncü tekrannda on milyar lira para cezası verilir ve 
bu istasyonun işletme belgesi iptal edilir. Bu para cezalan ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 
onbeş gün içinde işletmecinin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine 
ödenir, süresinde ödenmeyen tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Para cezasına dava açılması tahsilatı durdurmaz." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Ali Kemal 

Kumkumoğlu; buyurun efendim. (CHP sıralanndan alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; çok aceleyle, son günde bazı yasalan çıkarmaya çalışıyoruz. Doğal olarak, arkadaş-
lanmızın ilgisi bir hayli konulardan uzaklaşmış ve bu süreç içerisinde... Mesela, dün, mutlaka bu 
tatil döneminde çıkanlması gerekir anlayışıyla, herhalde, çok acil hayalî ihracat yapması gereken
ler var düşüncesinden hareketle, yine, bir tasanyı, bir metni buradan geçirmeye çalışırken, bir an
laşmayla, şimdilik gündemimizden çıkardık. 

Aslında, belki içerik olarak öyle değil; ama, Türkiye açısından ifade ettiklerine bakıldığında, 
en az onun kadar, hatta, ondan daha önemli bir maddeyi görüşüyoruz; çünkü, görüşmekte ol
duğumuz metnin içerisinde yer alan düzenleme, hepimizin şikâyetçisi olduğu Türkiye'nin borçlan
ma mantığına, Türkiye'yi bu borç batağının içerisine sürükleyen anlayışa, yaklaşıma yeni bir boyut 
kazandıran, yeni bir borçlanma biçimini Türkiye'nin gündemine taşıyan, belki gelecekte Türkiye'yi 
Osmanlının son dönemlerinde içerisine düştüğü Düyunu Umumiye anlayışı içerisine sürük
leyebilecek bir borçlanma mantığının kapısını açan ilk düzenleme olarak, dolayısıyla, bu anlamda 
da, aslında, tarihî önemi olan bir madde ve bir düzenleme olarak karşımıza getirilmiş durumda. 

Değerli arkadaşlanm, komisyona bu düzenleme gelmeden önce, biz, Belediyeler Kanununu 
görüşüyorduk. Belediyeler Kanunu görüşülürken, belediyelere yüklediğimiz bunca sorumluluğun 
içerisinde, belediyelere kaynak olarak araç muayenelerinin yapılması gibi bir sorumluluk vermiş
tik. Hükümetin getirdiği tasan metninde, araç muayenelerinin yapılması belediyelerin yetkileri 
içerisine konulmuştu. Dolayısıyla, araç muayenesinden elde edilecek gelirler, belediyeler için bir 
gelir kaynağı olarak düşünülmüş ve tasarı içerisine hükümet tarafından konularak komisyonumuza 
getirilmişti. Ancak, komisyondaki görüşmeler esnasında tasandan araç muayenelerinin belediyeler 
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tarafından yapılması, âdeta, cımbızla çekilerek alınmış, mesela, trafik düzenlemesi gibi külfetli bir 
iş belediyelerin sırtında, omuzlannda kalırken, araç muayenesi gibi belediyeler açısından gelir 
getirecek, bir kaynak oluşturabilecek, onların lehine olan bir düzenleme metnin içerisinden çekilip 
alınmış, iki gün sonra aynı komisyona, şimdi, görüşmekte olduğumuz bu metnin içerisinde yer alan 
biçimiyle araç muayene işlemlerinin özelleştirilmesi gibi ayn bir madde olarak düzenlenerek 
buraya gelmiştir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bir hükümet iki gün içerisinde bir düzenlemeyi önce gelir olsun 
diye belediyelere vermeye çalışarak, bir metnin içerisine koyup, iki gün sonra bir başka anlayışla 
böyle bir metnin içerisine koyduğunda ne düşünmek gerekir? Yani, bu nasıl bir hazırlıktır, nasıl bir 
anlayıştır, doğrusu algılayabilmek mümkün değil; ama, değerli arkadaşlarım, asıl önemli olan şey 
şu: Türkiye, bugün, hepimizin şikâyetçisi olduğu 300 milyar dolara yakın bir iç ve dışborç yükü al
tında. Nasıl geldi Türkiye bu sürece; önce, borç yiğidin kamçısıdır anlayışıyla Türkiye'de bir borç
lanma mantığı geliştirildi. Giderek borçlar döndürülemez hale gelince, bu defa kamu iktisadî teşeb
büsleri satılmaya çalışılarak, buradan elde edilecek gelirlerle, bu borç yükünün altından bir şekilde 
çıkılmaya çalışıldı. 

HALİL AYDOGAN (Afyon) - Özelleştirmeye karşı mısınız? 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Evet. 
Her ikisiyle de sorun çözülemeyince, değerli arkadaşlarım, şimdi, yeni bir yaklaşımın içerisine 

giriyoruz. Nedir bu yaklaşım? Bakın deniliyor ki düzenlemede "ilk üç yıl yüzde 30, sonraki yedi yıl 
yüzde 40, daha sonraki on yıl yüzde 50'siyle..." Yani, devletin bir anlamda vergi gelirleri gibi elde 
ettiği bir gelirin bu özelleştirme sonucunda ilk üç yıl sadece yüzde 30'u, sonraki yedi yıl sadece yüz
de 40'ı ve sonraki on yıl sadece yüzde 50'si devlet tarafından alınacak; yani yirmi yıllık süreç 
içerisinde, bu düzenlemeyle devlet, vergi niteliğinde sayabileceğimiz bir gelirinin ortalama yüzde 
55'inden vazgeçiyor; neyin karşılığında; önceden o geliri satma anlayışı karşısında. Bu yeni bir 
özelleştirme biçimi, bugüne kadar karşılaştığımız bir özelleştirme biçimi değil. Yani, yarın bir 
hükümetin, çıkıp ben Emlak Vergilerini yirmi yıl vadeyle yüzde 50'sinden, bana bugün en çok 
parayı veren şirket adına veya böyle bir ihale açarak bu geliri, devletin düzenli olan, sürekli olan, 
sürekliliği olan bu gelirini özelleştirebilirim diyebileceği bir anlayışın kapısını açıyor. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten hepimizin yorgun olduğunu biliyorum; ama, tutanaklara not 
düşmek, burada kayıtlara geçmesini sağlamak açısından bütün arkadaşlarımın dikkatini bir kez daha 
bu özelleştirme anlayışının, bu özelleştirme mantığının, bugüne kadar karşılaştığımız, bildiğimiz 
özelleştirme modelleriyle, mantığıyla hiçbir ilgisinin olmadığına arkadaşlarımızın ve dolayısıyla 
kamuoyumuzun dikkatini çekmeye, onların dikkatine bunu sunmaya çalışıyorum bu zorluk içerisin
de. Böyle bir yaklaşım, yani Türkiye'nin artık borçlanmadan, özelleştirmeden çok öteye geçerek ken
disinden sonra gelebilecek bütün yönetimlerin gelirlerine bugünden ipotek koyan, herkesin, ken
disinden sonra gelecek yapının gelirlerini, ondan sonra ne olursa olsun, ben sadece bugüne bakarım, 
önemli olan bugündür ve benim pozisyonumdur diyerek, kendisinden sonra gelebilecek bütün 
yapıların; yani, devletin bundan sonraki gelirlerini satmaya, pazarlamaya dönük, bu anlayışa karşı, 
gerçekten, bir şekilde müdahale etmeliyiz diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. 

Yani, bunun, böyle bir yaklaşımın, böyle bir özelleştirme anlayışının, böyle bir özelleştirme 
mantığının önünün açılmasının, önümüzdeki süreçte, Türkiye'yi hem bu iktidarların hem bundan 
sonra gelebilecek iktidarların hangi açmazlar içerisine, hangi sıkışıklıklar içerisine, hangi zorluklar 
içerisine sokabileceğini bugünden düşünme sorumluluğu hepimize aittir diye düşünüyorum. 

Şimdi, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilmesi işi var; bununla benzeştirilmeye çalışılan bir 
yaklaşım var burada. Millî Piyango İdaresinin özelleştirilmesinde yaklaşım şudur: Ortada bir hiz
met var ve çok ciddî, çok önemli bir gelir var. Yani, sunulan hizmet ile elde edilen gelir arasında 
müthiş bir uçurumun olduğu bir hizmet var. 
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Orada şu öneriliyor: Bu hizmeti, bu gelirin yüzde ne kadarı karşılığında; yani, en fazla eksilt
me adına bu hizmeti kim yaparsa, ben, bu hizmetin yapımını bundan sonra o şirkete vereceğim yak
laşımından yola çıkan bir özelleştirme modeli var. Burada yapılan şey, burada yapılmak istenilen 
şey bunun tam tersidir değerli arkadaşlarım; tekrar, dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Burada, devlet, peşin verilecek bir para karşılığında, yirmi yıl boyunca elde edilecek gelirlerin 
ilk üç yıl yüzde 70'inden, ondan sonra gelecek yedi yıl yüzde 60'ından, ondan sonra gelecek on yıl 
yüzde 50'sinden vazgeçmektedir. Şimdi, siz, bugün, sizden önce borçlanmış olan, Türkiye'yi bu borç 
batağına sürüklemiş olan iktidarların size bıraktığı mirastan bir memnuniyet içerisinde misiniz... 
Bunun,sizin vaatlerinizi, topluma verdiğiniz sözleri yerine getirme noktasında sizin için yarattığı 
sıkıntıları, herhalde muhalefet partisi milletvekillerinden daha yoğun biçimde siz yaşıyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu, sözlerinizi toparlar mısınız. 
Buyurun. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - O zaman, bugün, bu zorluklarla karşı karşıya 

kaldığı için topluma verdiği sözlerin önemli bir kısmını yerine getirememek gibi bir zorluk içerisin
de kalan AKP İktidarına ve milletvekillerine dostça bir öneride bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sizden sonra gelecek iktidarların gelirlerinin önemli bir kısmına... Bu an
layışa yol açtığımızda, bu anlayışa bir defa fırsat verdiğimizde, bundan sonra artık bu uygulamanın 
rutin, doğal, herkesin, her iktidarın yapabileceği bir uygulama haline dönüşebilmesi ihtimaline kar
şı ortak bir tavır, ortak bir karşı çıkış sergilememiz gerekir diye düşünüyorum. Aksi halde, bugün
den sonra iktidara gelebilecek siyasî partilerin -AKP İktidarı veya daha sonraki iktidarlar için söy
lüyorum- veya kurulacak iktidarların, hükümetlerin, Türkiye'nin içerisine düşürülmüş olduğu borç 
batağından çıkarılabilmesi için elinde olan son imkânının, son fırsatının, dayanabileceği son diren
me noktasının da, Türkiye Cumhuriyeti iktidarlarının elinden alınabilecek olumsuz bir sürece, Tür
kiye'yi bugünleri de aratabilecek bir sürece sokabileceği noktasında, bütün arkadaşlarımın dikkatini 
çekmek istiyorum. 

Dinlediğiniz için, hepinize teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kumkumoğlu. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 1 önerge vardır; okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 645 sıra sayılı kanun tasarısının 46 ncı maddesinin son paragrafından son

ra gelmek üzere aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Salih Kapusuz Eyüp Fatsa Niyazi Pakyürek 

Ankara Ordu Bursa 
Yahya Baş Mehmet Sekmen 

İstanbul İstanbul 
"Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Araç Muayene İstasyonları/Hiz

metinin özelleştirilmesinde değer tespit işlemleri indirgenmiş nakit akımları (net bugünkü değer) 
yöntemine göre yürütülür." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Efendim, yeterli sayımız olmadığı için katılamıyoruz; ama, görüşümüz olumludur. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) -

Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Araç Muayene İstasyonları/Hizmetinin özelleştirilmesi 4046 sayılı Kanunun 18 inci mad

desinin A bendinde belirtilen yöntemlerden işin gereğine uygun sair hukukî tasarruflar yöntemi ile 
gerçekleştirileceğinden ve bu yönteme göre "hizmetin gördürülmesi" özelleştirilmesi yapılacağın
dan, buna göre kamu ile gelir paylaşımı modeli uygulanacağından, ayrıca herhangi bir varlık veya 
hisse devri olmadığından, Kanunda belirtilen yöntemlerden sadece indirgenmiş nakit akımlan (net 
bugünkü değer) yönteminin uygulanabildiği için bu ibarenin eklenmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşekkür ederim. Madde kabul edilmiştir. 
47 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 47. - 2918 sayılı Kanunun 115 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Ödeme derhal yapılmadığı takdirde para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay 

içinde ödenmesi gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay % 5 faiz uygulanır. Aylık 
faizin hesaplanmasında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır. Bu suretle bulunacak tutar cezanın 
iki katını geçemez." 

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

edilmiştir. 
48 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 48. - 2918 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 18. - Araç muayenesi ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğünce 

verilen hizmet, yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişilerce faaliyete geçirilinceye kadar devam eder. 
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan muayeneler için 35 inci maddede belirtilen 
muayene ücreti ile bu ücretin genel katma değer vergisi oranı kadar fazlasından oluşan tutar, Tek
nik Muayene Harcı olarak vergi dairelerince tahsil edilir. Bu harç hakkında 492 sayılı Harçlar 
Kanunu hükümleri uygulanır." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
49 uncu maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 49. - 2.3.1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanununa 66 ncı maddesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki mükerrer 66 ncı madde eklenmiştir. 

"PTT İdaresince yapılan tahsilat 
MÜKERRER MADDE 66. - 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 

41 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca PTT İdaresi vasıtasıyla tahsiline izin verilen para 
cezalanndan anılan Bakanlıkça belirlenecek olanlar, PTT İdaresince sayman mutemedi yetkisi 
aranılmaksızın görevlendirilecek memurlar tarafından düzenlenecek makbuz karşılığında da tahsil 
edilebilir. Tahsilatta, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca belirlenen ve PTT idaresince bas
tırılan makbuzlar kullanılır. Bu makbuz karşılığında yapılan ödeme, selahiyetli ve mesul memura 
yapılan ödeme sayılır. 

PTT İdaresince yapılan tahsilat, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren on günü geçmemek üzere 
Maliye Bakanlığınca belirlenecek sürelerde Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına yatırılır. 
PTT İdaresince tahsil edilen tutann Maliye Bakanlığınca belirlenecek orana isabet eden kısmı, teb
ligat giderleri ile İdarece yapılan diğer giderlere karşılık olmak üzere Merkez Saymanlığınca 
ödeneği beklenmeksizin anılan İdareye derhal ödenir. Bu maddenin uygulanmasında bu Kanunun 
20 nci maddesi hükmü dikkate alınmaz. 

PTT İdaresince tahsil edilen paralar süresinde Saymanlığa intikal ettirilmediği takdirde, 6183 
sayılı Kanunun 41 inci maddesi hükümleri uygulanır. Bu durumda anılan maddede geçen "postane 
veya posta çek merkezi müdürleri" ibaresi "PTT İdaresinin tahsilatı aktarmakla görevlendirdiği 
Müdür ve/veya Başkanı" ifade eder." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
50 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 50. - 10.7.2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayollan Taşıma Kanununun 29 uncu mad

desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Ödeme derhal yapılmadığı takdirde para cezalannın, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir 

ay içinde ödenmesi gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay % 5 faiz uygulanır. Aylık 
faizin hesaplanmasında ay kesirleri tam ay sayılır. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını 
geçemez! İlgilisine tebliğ edilmeyen tutanaklann tebliğinde 2918 sayılı Karayollan Trafik 
Kanununun 116 ncı maddesi hükümleri uygulanır." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
51 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 51. - 11.2.1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayollan Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanunun mülga 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
"Madde 21. - Karayollan Genel Müdürlüğü işletiminde olan erişme kontrollü karayollan için 

belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahipleri adına Karayollan 
Genel Müdürlüğünce geçiş ücretinin on katı idari para cezası kesilir. 

Geçiş ücreti ve kesilen idari para cezası, ilgilisine posta yoluyla tebliğ edilerek tebliğ tarihin
den itibaren bir ay içinde ödenmesi için süre verilir. Süresinde ödenmeyen tutarlar 6183 sayılı Am
me Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. İlgilisine tebliğ 
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edilemeyen alacaklar Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerinde ilan asmaya mahsus yerde otuz 
gün süreyle ilan edilir, ilan süresinin son günü tebligat yapılmış sayılır. Bu madde hükmüne göre 
tahsil edilen tutarlar bütçe geliri olarak kaydedilir. 

Bu madde uyarınca ödenmesi gereken ücret ve para cezalan ödenmeden araçların fennî 
muayeneleri ile satış ve devirleri yapılamaz. 

Bu madde kapsamındaki alacakların PTT İdaresince tahsiline Maliye Bakanlığınca izin veril
diği takdirde bu alacaklar hakkında da 5584 sayılı Posta Kanununun mükerrer 66 ncı maddesi 
hükümleri uygulanır. 

Bu maddenin ikinci fıkrasına göre yapılan tebligat üzerine tebliği izleyen günden başlamak 
üzere yedi gün içinde idare mahkemesi nezdinde cezayı kesen idare aleyhine dava açılabilir. Dava 
açılması söz konusu alacakların tahsil işlemlerini durdurmaz." 

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

edilmiştir. 
52 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 52. - 29.6.2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi 

ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birin
ci fıkrasına aşağıdaki (i) bendi eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"i) Toplu konut amaçlı olarak kullanılmak üzere, düzenlenecek protokolle belediyelere," 
"Üzerinde münhasıran eğitim veya sağlık amaçlı sınırlı aynî hak tesis edilmiş taşınmazlarda (b) 

bendine göre yapılan satışlarda, hak sahibinin vakıf üniversitesi veya Bakanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti tanınan vakıf olması halinde satış bedeli, 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü mad
desinde yer alan harca esas değerin yansıdır, (d) bendindeki taşınmazlan satın alacaklann veya bun
ların kanunî ve akdi haleflerinin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, taşınmazın bulunduğu köy 
nüfusuna kayıtlı olmaları veya 31.12.2000 tarihinden beri o köyde ikamet etmeleri şarttır. Bu fıkra 
hükümlerine göre satılan yerler ile (e), (f) ve (i) bentlerine göre satılan yerlerin satış amacı dışın
da kullanılmayacağı hususunda tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh konulur, (i) bendine göre 
satılan taşınmazlarla ilgili olarak yapılacak imar uygulaması sonucunda kamu hizmet alanlarına 
aynlan yerler, bedelsiz ve müstakil parsel olarak Hazine adına resen tescil edilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın 
Bülent Baratalı... 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Konuşmayacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
53 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 53. - 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cüm

le eklenmiştir. 
"Alıcısı adına mülkiyet devri yapılmayan taşınmazlara ilişkin taksitli satışlarda, alıcı tarafından 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, tahsil edilen tutarlardan ihale sırasında alınan 
geçici teminata isabet eden tutar Hazineye irat kaydedilerek kalanı alıcıya aynen iade edilir." 

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

54 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 54. - 4706 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 6. - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 29.1.2004 tarihli ve 5084 

sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi kapsamındaki illerde; onaylı imar planlarında küçük 
sanayi sitesi olarak aynlmış alanlarda bulunan Hazineye ait taşınmazlar, bu amaçla kurulmuş 
kooperatiflere, araziler için belirlenmiş 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan 
harca esas değer üzerinden doğrudan satılabilir. Bu yerlerin amacı dışında kullanılamayacağına dair 
tapu kütüğüne şerh konulur." 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 1 önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 54 üncü maddesi ile 4706 sayılı Kanuna eklenen geçici 6 
ncı maddede yer alan "kooperatiflere" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve kamu kurum ve kuruluş
larına" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Mehmet Beşir Hamidi Sinan Özkan 
Ankara Mardin Kastamonu 

Hakkı Köylü Akif Gülle Ünal Kaçır 
Kastamonu Amasya İstanbul 

BAŞKAN- Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Yeterli çoğunluğumuz yok; ancak, olumlu görüşümüzle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasına paralel olarak böyle bir düzenleme daha 

uygun düşmektedir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür 

ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
55 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 55. - 29.1.2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi kapsamındaki illerde en az on kişilik istihdam ön
gören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere; Hazineye, katma bütçeli kuruluşlara, 
belediyelere veya il özel idarelerine ait arazi veya arsaların mülkiyeti bedelsiz olarak devredilebilir. 
Üzerinde henüz faaliyete geçmemiş yatırım bulunan arazi veya arsalar da bu kapsamda değerlen
dirilir. Ancak organize sanayi veya endüstri bölgelerinde yer alabilecek yatırımlar için bu bölgeler
de tahsis edilecek boş parsel bulunmaması şartı aranır. Devre konu taşınmaz üzerindeki kamuya ait 
bina ve müştemilatın devir tarihindeki bedeli, devir tarihini izleyen ikinci yılın sonundan başlayarak 
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iki yıl içinde altışar aylık dönemler itibarıyla eşit taksitler halinde tahsil edilir. Bu bedel, 1319 sayılı 
Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca binalar için ar
sa payı hariç hesaplanan vergi değeridir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Topuz, Grubunuz adına, Sayın Muharrem Eskiyapan konuşacaklar mı? 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Konuşmayacak efendim. 
BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
56 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 56. - 5084 sayılı Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir. 
"h) Bu Kanunun yayımını izleyen tarihten itibaren azamî iki yıl içerisinde tamamlanan yeni 

yatırımlarda, 3, 4 ve 6 ncı maddelerde yer alan destek ve teşvikler, bu maddelerde yer alan sürelere 
bakılmaksızın yatırımın tamamlandığı tarihi izleyen beş yıl süresince uygulanır." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Uşak Milletvekili Sayın Osman Coş-

kunoğlu konuşacaklar mı? 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Sayın Coşkunoğlu?.. Yok. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
57 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 57. - 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve 

Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez 
ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Milletlerarası yargı organlarında Devletin taraf olduğu davalar ile milletlerarası tahkim yoluy
la çözümlenmesi öngörülen ve Hazine avukatlarınca takibine imkan bulunamayan uyuşmazlıklarla 
ilgili davalarda da; Devleti ve genel bütçeli daireleri temsil etmek ve savunmak üzere, Türk ve 
yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklanndan ilgili idarelerce 4734 sayılı Kanunun 
22 nci maddesinin (h) bendi hükmüne göre hizmet satın alınabilir." 

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

edilmiştir. 
58 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 58. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı TC. Emekli Sandığı Kanununun 20 nci mad

desine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan ve doğrudan hizmetleriyle 

ilgili olmayan gayrimenkulleri ile iştirak paylan, aşağıdaki usul ve esaslara göre satılabilir. Sandığa 
ait gayrimenkuller ile iştirak paylanndan hangilerinin satılacağına Sandık Yönetim Kurulunca karar 
verilir. 
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Değer tespiti, değer tespit komisyonu tarafından uluslararası kabul görmüş olan yöntemlerden 
bir veya birkaçının kullanılması suretiyle yapılır. Değer tespitinde uzman kuruluşlardan yarar
lanılabilir. 

Değer Tespit Komisyonu; Sandık Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir genel müdür yardım
cısı başkanlığında, inşaat ve emlak dairesi başkanı, bu dairede görevli bir şube müdürü, idari işler 
dairesi başkanı, muhasebe ve maliişler dairesi başkanı olmak üzere beş üyeden oluşur. Komisyon
da aynı sayıda yedek üye görevlendirilir. Komisyon üye tam sayısı ile toplanır, salt çoğunlukla karar 
verir. 

İhale Komisyonu; Sandık yönetim kurulu karan ile Sandık Genel Müdürü veya genel müdür 
yardımcısının başkanlığında, inşaat ve emlak dairesi başkanı, idari işler dairesi başkanı, muhasebe 
ve mali işler dairesi başkanı ile 1. hukuk müşaviri olmak üzere beş üyeden oluşur. Komisyonda ay
nı sayıda yedek üye görevlendirilir. Komisyon üye tam sayısı ile toplanır, salt çoğunlukla karar 
verir. Sandığa ait gayrimenkullerin satışına ilişkin ihaleler, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı 
Kanunun 18 inci maddesinde yer alan kapalı teklif, pazarlık veya açık artırma usullerinden biri uy
gulanmak suretiyle yapılır. Bu usullerden hangisinin uygulanacağına gayrimenkullerin nitelikleri ve 
özellikleri dikkate alınarak Sandık Yönetim Kurulunca karar verilir. Sandığa ait iştirak paylarının 
satışında 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yer alan pazarlık usulü uygulanır. İhale sonuç
lan Sandık Yönetim Kurulunca onaylanmak suretiyle kesinlesin 

Ancak, Sandığa ait olup Sandık Yönetim Kurulunca belirlenecek gayrimenkul ve iştirak pay-
lannın satışı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmek üzere Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığına bildirilebilir. Bu durumda ilgili gayrimenkul veya iştirak payı özelleştirme 
programına alınmak üzere Özelleştirme Yüksek Kuruluna sunulur. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 
karan üzerine satış işlemleri 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Satış gelir
leri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan giderler düşüldükten sonra Sandığa aktanlır. 
Satılmak üzere özelleştirme programına alınan Sandığa ait gayrimenkul ve iştirak paylannın mül
kiyeti ve statüsü aynen devam eder. 

Sandık mülkiyetinde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsisi talep edilen ve Sandık 
Yönetim Kurulunca uygun görülen tescilli taşınmaz kültür varlıklan, Kültür ve Turizm Bakanlığına 
tahsis edilmek üzere, rayiç bedeli üzerinden Hazineye devredilir. Tapuda Hazine adına tescil edilen 
bu taşınmazlann bedeli Kültür ve Turizm Bakanlığınca Sandığa ödenir. Bu amaçla Kültür ve 
Turizm Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde 1 önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 645 sıra sayılı tasannın 58 inci maddesinin tasan metninden çıkanlmasını 

arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Özyürek 

Trabzon İstanbul Mersin 
Türkân Miçooğullan A. Kemal Deveciler M. Mesut Özakcan 

İzmir Balıkesir Aydın 
Şevket Gürsoy A. Kemal Kumkumoğlu Bülent Baratalı 

Adıyaman İstanbul İzmir 
Osman Kaptan 

Antalya 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Madde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ait taşınmazların satışına ilişkin düzenlemeleri 

yapmaktadır. Bilindiği gibi Sandığın taşınmazlarından çok değerli olanları uzun süreli kiralan
malara konu olmuştur. Bu tür taşınmazların satışı halinde rayiç bedele ulaşması mümkün değildir. 
Ayrıca sosyal güvenlik kuruluşlarının açığının bu tür önlemlerle önlenmesi mümkün değildir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
59 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 59. - 17. 3. 1969 tarihli ve 1135 sayılı Türk Vatandaşlarına Ait Olup Yugoslav 

Federatif Halk Cumhuriyetince Millileştirilmiş Bulunan Mal, Hak ve Menfaatlerin Tasfiyesi Hak
kında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 4. - Takdir ve Tevzi Komisyonunca, hak sahibi olduklarını iddia eden şahıs
lara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mallarını araştırmaya yönelik bir yıl süre verilir. 
Verilen süre içerisinde millileştirme belgelerini komisyona ibraz edemeyenler tazminattan faydalan
dırılmaz." 

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

edilmiştir. 
60 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 60. - 1)213 sayılı Kanunun; 
a) 204 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Banka, banker ve sigorta şirketleri" ibaresi 

"Banka (vergi kanunları uygulamasında özel belirleme yapılmadığı sürece, özel finans kurumlan 
banka olarak addolunur), banker ve sigorta şirketleri", 

b) Mükerrer 315 inci maddesinin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan "amortisman 
oranı normal amortisman oranının iki katıdır." ibaresi "amortisman oranı % 50'yi geçmemek üzere 
normal amortisman oranının iki katıdır.", 

2) 3065 sayılı Kanunun; 
a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan "Hazinece 

yapılan taşınmaz mal satışları hariç müzayede mahallerinde" ibaresi "Müzayede mahallerinde", 
b) 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinin beşinci fıkrasında yer alan "ihraç 

edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan miktardan" ibaresi "ihraç edilen mala 
ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen 
değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan", 

- 4 1 0 -



T.B.M.M. B : 116 15 . 7 . 2004 O : 5 

3) 193 sayılı Kanunun; 
a) 19 uncu maddesinin (4) numaralı fıkrasının üçüncü bendinde yer alan "Gayri maddi haklar" 

ibaresi "Gayri maddi haklar ile ekonomik ömrü 8 yıldan daha kısa olan özel maliyet bedelleri", 
b) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendinde yer alan "2089 sayılı Çırak, 

Kalfa ve Ustalık Kanununa tabi çıraklann" ibaresi " 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim 
Kanununa tabi çıraklann", 

c) 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Mart ayı sonuna kadar" ibaresi "Mart ayının 
onbeşinci günü akşamına kadar", 

4) 488 sayılı Kanunun; 
a) 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "belgeleri ifade eder." ibaresi "belgeler ile elek

tronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan bel
geleri ifade eder.", 

b) 23 üncü maddesinde yer alan "aynı süre içinde yatınlır." ibaresi "26 ncı günü akşamına 
kadar yatınlır.", 

c) Mükerrer 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu, Sermaye 
Piyasası Kanununun" ibaresi "Bakanlar Kurulu, elektronik ortamda gönderilenler ile Sermaye 
Piyasası Kanununun", "damga vergisi nispetini "0" sıfıra kadar indirmeye," ibaresi "damga vergisi 
nispetini ibraz yerleri itibanyla "0" sıfıra kadar indirmeye,", 

d) Ekli (1) sayılı tablosunun "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün (2) numaralı 
fıkrasında yer alan "2. Beyannameler:" ibaresi "2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir 
nüshası vergiye tabidir.):", 

e) Ekli (1) sayılı tablosunun "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün (2) numaralı 
fıkrasının (b) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan "Diğerleri" ibaresi "Diğer vergi beyan
nameleri", 

5) 492 sayılı Kanunun; 
a) 88 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "gazete muhabirliği yapanlar" 

ibaresi "basın ve yayın kuruluştan için muhabirlik yapanlar", 
b) Ekli (8) sayılı tarifesinin "VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnameler

den alınacak harçlar" başlıklı bölümünün (15) numaralı fıkrasının; (a) bendinde yer alan 
"110.000.000 TL." ibaresi "55.000.000 TL.", (b) bendinde yer alan "120.000.000 TL." ibaresi 
"60.000.000 TL.", 

6) 25.2.2003 tarihli ve 4811 sayılı Vergi Banşı Kanununun 18 inci maddesinin (1) numaralı fık
rasında yer alan "her ay için ayn ayn % 10 fazlası ile" ibaresi "her ay için ayn ayn % 5 fazlası ile", 

7) 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (d) 
fıkrasında yer alan "Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonlan," ibaresi "Taşıtlarla ilgili fenni 
muayene komisyonlan, fenni muayene yapma yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler", 

8) 2918 sayılı Kanunun; 
a) 7 nci maddesinin (j) bendinde yer alan "Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya 

yaptırmak ve bu Kanunun 13,14,16,17,18,35,47/a ve 65 inci maddeleri" ibaresi "Bu Kanunun 
13,14,16,17,18,47/a ve 65 inci maddeleri", 

b) 114 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "ilgili mal sandığına" ibaresi "Maliye 
Bakanlığınca belirlenecek birime veya kuruma", 

c) 116 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ödemesi için tebligat yapılır ve " ibaresi 
"ödemesi için posta yoluyla tebligat yapılır, bu şekilde tebliğ edilemeyen tutanaklar ilgili tahsil 
dairesinin ilân asmaya mahsus yerinde liste halinde ilan edilir, ilân tarihini takip eden otuzuncu gün 
tebligat yapılmış sayılır ve ", 
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9) 4706 sayılı Kanunun; 
a) 4 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan "Hazineye ait taşınmazlar, plan kararlarına uyul

mak kaydıyla;" ibaresi "Hazineye ait taşınmazlar;", "üzerinde en az yirmibeşmilyon ABD Dolan 
karşılığı Türk Lirası tutannda ve en az yüz kişi istihdam sağlayacak sınai yatırım yapacaklara," 
ibaresi "üzerinde en az onmilyon ABD Dolan karşılığı Türk Lirası tutannda ve en az elli kişi istih
dam sağlayacak yatınm yapacaklara,", 

b) 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Belediye ve mücavir alan sınırlan içinde olup 
Bakanlıkça tespit edilen alanlarda bulunan," ibaresi "Belediye ve mücavir alan sınırlan içinde olup, 
Bakanlıkça tespit edilen", 

c) 5 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "Bu taşınmazlann öncelikle imar plânlan ve 
imar uygulaması yapılır." ibaresi "Bu taşınmazlardan gerekli olanlar için öncelikle imar plânlan 
veya imar uygulaması yapılır.", 

d) 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "28.7.1981 tarihli ve 2499 sayılı Kanuna tâbi 
ekspertiz şirketlerine değer tespit ettirilebilir." cümlesi "28.7.1981 tarihli ve 2499 sayılı Kanuna tâbi 
ekspertiz şirketlerine, rayiç bedel tespit ettirilebilir; bu durumda, ekspertiz şirketleri ile Maliye 
Bakanlığı merkez denetim elemanlannca tespit edilen rayiç bedel, tahmin edilen bedel olarak dik
kate alınır.", 

e) 7/B maddesinde yer alan "imar planlanna uygun olarak konut yapılmak amacıyla" ibaresi 
"konut yapılmak amacıyla", 

10) 16.2.1995 tarihli ve 4070 sayılı Hazineye Ait Tanm Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 
8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "kalan borcunu bu Kanunun 10 uncu maddesine göre 
ödeyeceğini taahhüt eder" ibaresi "kalan borcunu ödeyeceğini taahhüt eder", 

11) 29.4.1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun ek 4 üncü maddesinde yer alan "Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanının müşterek teklifi ve Başbakanın 
onayıyla belirlenen Hazineye ait arsa ve arazilerin mülkiyeti" ibaresi "Arsa Ofisi Genel Müdür
lüğünün bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanının müşterek teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenen 
arsa üretim alanlannda bulunan Hazineye ait arsa ve araziler ile Hazine adına tescil edilecek arsa ve 
arazilerin mülkiyeti", "yerler aynı şartlarla Hazineye iade edilir." ibaresi "yerler ile Maliye Bakanlığın
ca değişik ihtiyaçlarla talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak Hazineye iade edilir.", 

12) 12.4.2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesinin 
yedinci fıkrasında yer alan "492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas 
değerleri" ibaresi "29.1.2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi kapsamın
daki illerde bedelsiz devredilebilir, diğer illerde ise 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü mad
desinde yer alan harca esas değerleri,", 

13) 28.1.2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 
Kanunun 2 nci maddesinin başlığında yer alan "değişim oranı" ibaresi "değişim oranı ve Yeni 
Kuruşa tamamlama", ikinci fıkrasında yer alan "Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde 
yanm Yeni Kuruşun üzerindeki değerler" ibaresi "Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına 
dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlannda ve ödeme 
aşamalannda yanm Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler", "yanm Yeni Kuruş ve altındaki değerler 
dikkate alınmaz." ibaresi "yanm Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.", 

14) 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 ve 14 üncü maddelerinin birin
ci fıkralannda yer alan "kiraya verilmemek şartıyla" ibareleri "kiraya verilmemek (24.11.1994 tarih
li ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla", 

15) 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 
20 nci maddesinin (b) fıkrasında yer alan "nakdî bağışlar ibaresi "nakdî ve aynî bağışlar", 

Şeklinde değiştirilmiştir. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
5 adet önerge vardır; önergeleri önce geliş sıralarına göre okutacağım, sonra aykırılık 

derecelerine göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 60 inci maddesinin (9) numaralı fıkrasına (e) bendinden 

sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Salih Kapusuz Akif Gülle Ünal Kaçır 

Ankara Amasya İstanbul 
Nusret Bayraktar Mehmet Çiçek Taner Yıldız 

İstanbul Yozgat Kayseri 
"f) Geçici 4 üncü maddesinde yer alan "Bakanlık ile Maliye Bakanlığı arasında müştereken 

belirlenir" ibaresi "Bakanlık ile Maliye Bakanlığı arasında düzenlenecek protokolle belirlenir; bu 
belirlemede, trampaya konu taşınmazların rayiç değerleri esas alınır ve trampa kapsamındaki taşın
mazlara ilişkin olarak açılmış olan men-i müdahale ve kâl davaları ile icra takipleri protokolün 
düzenlenmesi ile trampa işlemleri sonuçlanıncaya kadar durur." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 645 sıra sayılı kanun tasarısının 60 inci maddesine 15 inci bentten sonra 

gelmek üzere aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Salih Kapusuz Akif Gülle Ünal Kaçır 

Ankara Amasya İstanbul 
Nusret Bayraktar Soner Aksoy 

İstanbul Kütahya 
16) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 75 ve 77 nci maddelerinde yer alan "...teftiş et

tirir. Bu teftişler..." ibareleri "...denetletir. Bu denetimler..." 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 60 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinden 

sonra aşağıdaki (b) ve (c) bentlerinin eklenmesi ve mevcut (b) bendinin (d) bendi olarak düzenlen
mesi, (3) numaralı fıkrasının (a) bendi ile değiştirilmesi öngörülen ibarede yer alan "8 yıldan" 
ibaresinin "5 yıldan" olarak değiştirilmesini ve maddeye (15) numaralı fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkraların eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Sadullah Ergin Mevlüt Çavuşoğlu Taner Yıldız 
Hatay Antalya Kayseri 

Hüseyin Tannverdi Ayhan Sefer Üstün 
Manisa Sakarya 

b) 281 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Alacaklar mukayyet değerleriyle değer
lenir." ibaresi "Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine 
müstenit alacaklar vadesine bakılmaksızın işlemiş faizleriyle birlikte dikkate alınır", 
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c) 285 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Borçlar mukayyet değerleriyle değerlenir." 
ibaresi "Borçlar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit 
borçlar vadesine bakılmaksızın işlemiş faizleriyle birlikte dikkate alınır", 

"16) 5422 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan 
"Tam mükellef bir sermaye şirketinin bilançosunda" ibaresi "Tam mükellef bir sermaye şirketinin 
veya bu mahiyetteki bir yabancı kurumun Türkiye'deki işyeri veya daimî temsilcisinin bilançosunda", 

"17) 18.06.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (7) numaralı 
fıkrasının (a) bendinde yer alan "...doğrudan ya da dolaylı olarak satılabilir..." ibaresinin "...doğ
rudan ya da dolaylı olarak satılabileceği gibi bu Kanun hükümleri çerçevesinde 6183 sayılı Kanun 
uyarınca yapılacak cebrî icra satışlarında; haczedilen gayrimenkul, menkul ve lisans, ruhsat ve im
tiyaz sözleşmelerinden doğan haklar da dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıkların ticari ve ik
tisadî bütünlük oluşturacak şekilde satışına karar verilmesine, hacizli mallann birden fazla borçluya 
veya haczin birden fazla alacaklıya ait olması halinde de bu suretle satışı yaptırmaya, bu yöntemin 
usul ve esasları ile satış şartlarını belirlemeye Fon Kurulu yetkilidir" 

"18) 17.12.2003 tarihli ve 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinde yer alan 
"Dileyen mükellefler, 2004 yılının (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2004 yılında 
biten hesap döneminden sonra başlayan) ilk geçici vergi döneminde beyan edecekleri geçici vergi 
matrahının tespitinde," ibaresinin "31.12.2003 tarihi (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen
lere 2004 yılında biten hesap döneminin sonu) itibariyle aktif toplamı 7,5 trilyon Türk Lirasını veya 
hesap dönemine ait ciroları toplamı 15 trilyon Türk Lirasını aşmayan mükelleflerden dileyenler, 
2004 yılı (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2004 yılında biten hesap döneminden 
sonra başlayan hesap dönemine ilişkin) geçici vergi dönemlerinde beyan edecekleri geçici vergi 
matrahının tespitinde," 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

15.7.2004 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 645 sıra sayılı yasa tasarısının 60 inci maddesinin 12 nci bölümünün (b) 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Kerim Özkan Atila Emek 

Malatya Burdur Antalya 

Hüseyin Bayındır Akif Hamzaçebi 

Kırşehir Trabzon 

b) Ekli (8) sayılı tarifenin "VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden 
alınacak harçlar" başlıklı bölümünün (15) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan 110 000 000 TL 
ibaresi "30 000 000 TL; (b) bendinde yer alan 120 000 000 TL ibaresi 40 000 000 TL 

BAŞKAN - Son önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
645 sıra sayılı kanun tasarısının 60 inci maddesine 16. ncı bent olarak 213 sayılı V.U.K.'nın 

geçici 25 inci maddesinde yer alan "31.12.2003 tarihli" ibaresinin önüne "2003 yılı cirosu 20 tril
yon TL'yi aşan mükellefler 31.12.2003 tarihli" ibaresinin eklenmesi için gereğini arz ederim. 

15.07.2004 
Mustafa Özyürek Ali Topuz Osman Kaptan 

Mersin İstanbul Antalya 
Atila Emek Hüseyin Ekmekcioğlu M. Akif Hamzaçabi 

Antalya Antalya Trabzon 
Mustafa Özyürek 

Bursa 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım, söz mü istiyorsunuz? 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Konuşacağım. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Özyürek. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 60 inci maddey

le ilgili olarak verdiğimiz önerge hakkında söz istemiş bulunuyorum; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Biliyorsunuz "enflasyon muhasebesi" diye nitelendirdiğimiz bir kanunu daha önce burada 
görüştük, kabul ettik. Buna göre, 2004 yılı başından itibaren, Türkiye'de enflasyon düzeltmesi 
yürürlüğe girmiştir; fakat, Maliye Bakanlığının, hükümetin yüzde 10'un altına düşeceği beklentisiy
le gerekli genel tebliğleri zamanında çıkaramaması ve mükelleflerle ilgili, malî müşavirlerle ilgili, 
muhasebecilerle ilgili eğitim çalışmalarının yeterince yapılamaması nedeniyle, sadece 2004 yılın
daki geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesinin uygulanmamasını, ama, 31.12.2004 
tarihindeki bilançoların, mutlaka, enflasyona göre düzeltilmesini isteyen bir önerge bu. 

Orada da bir farklılık yapmaya çalıştık. Cirosu 20 trilyona kadar olan işletmeler, geçici vergi 
beyannamelerindeki bilançolannı enflasyona göre düzeltmesinler; ama, 20 trilyonun üzerinde 
cirosu olanlar ise daha büyük işletmelerdir, yetişmiş elemanları vardır, bundan yararlansınlar diye 
bu öneriyi getirdik. 

Bu rakamlar, hem TÜRMOB'un (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 
Malî Müşavirler Odaları Birliğinin) hem TOBB'un bir talebi. Yalnız, Sayın Maliye Bakanımızla 
görüştüğümüzde, bunu 15 trilyon lira olarak kabul edebileceklerini söylediler. Tabiî, bizim düşün
düğümüzü karşılayan bir rakam değil; ama, hiç yoktan iyidir diye düşünüyoruz. Bu nedenle bu 
önergeyi verdik; takdir sizlerindir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özyürek. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 645 sıra sayılı yasa tasarısının 60 inci maddesinin 12 inci bölümünün (b) 

bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) ve arkadaşları 

b) Ekli (8) sayılı tarifesinin "VI-Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnameler
den alınacak harçlar" başlıklı bölümünün (15) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan 110 000 000 
TL ibaresi 30 000 000 TL, (b) bendinde yer alan 120 000 000 TL.ibaresi 40 000 000 TL 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Gerekçesini açıklamak üzere, Sayın Aslanoğlu; buyurun. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkanım, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

bu, Türk köylüsüne yönelik bir önerge. Türk köylüsünü -dağda, bayırda, çayırda- ve avcı arkadaş
larımızı ilgilendiren bir önerge. 

Tabiî, 110 000 000 liraya çıktı; inanın, ruhsat almadı kimse; yani, ruhsatsızlığı teşvik ediyor 
yüksek harç. Onun için, bu insanlar, dağa, bayıra, ormana silahsız gitmiyorlar. O zaman, ruhsatsız 
silahı veya ruhsatsızlığı teşvik ediyor yüksek harç. Bu nedenle, bu tasanda biraz düşürülmüş; ama, 
biraz daha düşürülmesi, en azından, köylümüz açısından... 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Silah yere düşerse, patlar! 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Patlasın efendim... İnsana bir şey yapmasın; 

ama, bu insanlarımızı korumak adına ve Türk örf, anane ve geleneğinin bir neticesi... Onun için, bu 
önergemizde belirttiğimiz rakamlara düşürülürse, o zaman, ruhsatlı silahı, ruhsatı daha önplana 
çıkarırız. Onun için, önergemize katkı vermenizi, köylümüz adına, avcılar adına, hepinizden istir
ham ediyoruz. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Teşek

kür ederim. Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 60 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinden 

sonra aşağıdaki (b) ve (c) bentlerinin eklenmesi ve mevcut (b) bendinin (d) bendi olarak düzenlen
mesi, (3) numaralı fıkrasının (a) bendi ile değiştirilmesi öngörülen ibarede yer alan "8 yıldan" 
ibaresinin "5 yıldan" olarak değiştirilmesini ve maddeye (15) numaralı fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkraların eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Sadullah Ergin (Hatay) ve arkadaşları 
b) 281 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Alacaklar mukayyet değerleriyle değer

lenir." ibaresi "Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine 
müstenit alacaklar vadesine bakılmaksızın işlemiş faizleriyle birlikte dikkate alınır.", 

c) 285 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Borçlar mukayyet değerleriyle değerlenir." 
ibaresi "Borçlar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit 
borçlar vadesine bakılmaksızın işlemiş faizleriyle birlikte dikkate alınır", 
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"16) 5422 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan 
"Tam mükellef bir sermaye şirketinin bilançosunda" ibaresi "Tam mükellef bir sermaye şirketinin 
veya bu mahiyetteki bir yabancı kurumun Türkiye'deki işyeri veya daimî temsilcisinin bilançosunda", 

"17) 18.06.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (7) numaralı 
fıkrasının (a) bendinde yer alan "...doğrudan ya da dolaylı olarak satılabilir..." ibaresinin "...doğ
rudan ya da dolaylı olarak satılabileceği gibi bu Kanun hükümleri çerçevesinde 6183 sayılı Kanun 
uyarınca yapılacak cebrî icra satışlarında; haczedilen gayrimenkul, menkul ve lisans, ruhsat ve im
tiyaz sözleşmelerinden doğan haklar da dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıkların ticarî ve ik
tisadî bütünlük oluşturacak şekilde satışına karar verilmesine, hacizli mallann birden fazla borçluya 
veya haczin birden fazla alacaklıya ait olması halinde de bu suretle satışı yaptırmaya, bu yöntemin 
usul ve esaslan ile satış şartlarını belirlemeye Fon Kurulu yetkilidir." 

"18) 17.12.2003 tarihli ve 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinde yer alan 
"Dileyen mükellefler, 2004 yılının (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2004 yılında 
biten hesap döneminden sonra başlayan) ilk geçici vergi döneminde beyan edecekleri geçici vergi 
matrahının tespitinde," ibaresinin "31.12.2003 tarihi (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenler
de 2004 yılında biten hesap döneminin sonu) itibariyle aktif toplamı 7,5 trilyon Türk Lirasını veya 
hesap dönemine ait ciroları toplamı 15 trilyon Türk Lirasını aşmayan mükelleflerden dileyenler, 
2004 yılı (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2004 yılında biten hesap döneminden 
sonra başlayan hesap dönemine ilişkin) geçici vergi dönemlerinde beyan edecekleri geçici vergi 
matrahının tespitinde," 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Yeterli çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz; ancak, görüşümüz olumludur. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANİ KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Maddenin (1) numaralı fıkrasına eklenen (b) ve (c) bentleriyle, bankalar tarafından kullan

dırılan kredilere yürütülen faizlerin değerleme günü itibariyle krediyi veren bankalar tarafından 
gelir, krediyi kullanan mükellefler tarafından da gider olarak kaydedilmesi hususuna açıklık getir
mesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, daha önce 57 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile 
mevduat hesaplarıyla ilgili olarak bankalar tarafından değerleme günü itibariyle gider tahakkuku 
yapılarak kurum kazancından indirilen faiz tutarlarının mevduat hesabı sahibi tarafından değerleme 
günü itibariyle gelir tahakkuku yapılarak kazanca dahil edilmesi düzenlenmiş bulunmaktaydı. An
cak yapılan bu düzenlemenin Danıştay tarafından iptal edilmesi, işlemin taraflarından birisinin 
giderleştirdiği bir tutarın diğer tarafça gelir yazılmaması sonucunu doğurmuştur. Yapılan bu düzen
lemeyle işleme taraf olanlardan birinin giderini oluşturan bir unsurun aynı zamanda diğer tarafın da 
gelirini oluşturması düzenlenerek işlemler arasında paralellik sağlanması amaçlanmıştır. 

Maddenin (3) numaralı fıkrasının (a) bendinde yapılması istenen değişiklikle, yatırım in
diriminden yararlanmaması öngörülen özel maliyet bedellerine ilişkin olarak getirilen yıl sınır
lamasının sekiz yıldan beş yıla indirilmesi amaçlanmaktadır. 
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5422 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde düzenlenmiş 
bulunan kısmî bölünme uygulaması, dar mükellefleri de kapsayacak şekilde genişletilerek, dar 
mükellef kurumların Türkiye'deki işyeri veya daimî temsilcisinin bilançosundaki varlıkların kısmî 
bölünme suretiyle kurulacak tam mükellef bir şirkete sermaye olarak konulması, ayrıca kısmî bölün
me suretiyle yerli ve yabancı sermaye ortaklığı kurulmasının önünün açılması amaçlanmaktadır. 

Maddeye eklenmesi istenen fıkrayla ise, 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümleri uyarınca 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 6183 sayılı Kanuna göre yapılacak cebrî icra satışların
da tahsilatın hızlandırılması, ayrıca satılan malın birden fazla borçluya ait olması halinde malın 
bütünlüğünün korunarak en yüksek bedelin elde edilmesi amacına yönelik olarak bu düzenleme 
önerilmektedir. 

Enflasyon düzeltmesine ilişkin 5024 sayılı kanun, Vergi Usul Kanununun değerleme hüküm
lerinde oldukça köklü ve teknik değişiklikler yapmıştır. Söz konusu Kanunun geçici 1 inci mad
desiyle, bu değişiklikler için tanınan ilk geçici vergi dönemine ilişkin ihtiyarîlik yeterli olmamıştır. 
Bu nedenle, maddede yapılan ibare değişikliğiyle, 31.12.2003 tarihi (kendilerine özel hesap dönemi 
tayin edilenlerde 2004 yılında biten hesap döneminin sonu) itibariyle aktif toplamı 7,5 trilyon Türk 
Lirasını veya hesap dönemine ait ciroları toplamı 15 trilyon Türk Lirasını aşmayan mükelleflerden 
dileyenlere, 31.12.2003 tarihli bilançolarını düzeltmeleri ve 2004 yılına ilişkin geçici vergi dönem
lerinde 5024 sayılı Kanun öncesindeki hükümlere göre vergi matrahlarını tespit etmeleri için süre 
verilmektedir. Düzeltme yapılmaması yönündeki tercihin, tüm geçici vergi dönemlerini ve 
31.12.2003 tarihli bilançoları da kavrayacak şekilde kullanılacağı tabiîdir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Efendim, bir redaksiyon talebimiz var. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Karapaşaoğlu. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ

LU (Bursa) - Önergemizin (b) maddesinin son satırında "vadesine bakılmaksızın işlemiş faizleriy
le birlikte dikkate alınır" ibaresi "değerleme gününe kadar hesaplanacak... 

BAŞKAN - Pardon, bir saniye... 
Yeni baştan alabilir miyiz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ

LU (Bursa) - Peki. 
"Vadesine bakılmaksızın... 
BAŞKAN - (b) bendi... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ

LU (Bursa) - (b) bendinin son satın efendim, son satırın ortasından başlıyor. 
"Vadesine bakılmaksızın işlemiş faizleriyle birlikte" ifadesini şöyle değiştiriyoruz: "Değerleme 

gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte ..." 
Ayrıca, (c ) bendinde ise... 
BAŞKAN- Sayın Karapaşaoğlu, bir saniye... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ

LU (Bursa)- Efendim, şu anda okunan mevcut önergede (b) bendinde... 
BAŞKAN- (b) bendi birinci paragraf mı? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKILI MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-
LU (Bursa)- Birinci paragrafın son satın. O satırda şöyle yazıyor... 

BAŞKAN- "Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit alacaklar vadesine bakılmaksızın" 
ifadesi mi? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKILI MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-
LU (Bursa)- Evet. "Vadesine bakılmaksızın işlemiş faizleriyle birlikte" deniliyor. Onu "değerleme 
gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır" olarak değiştiriyoruz. 

BAŞKAN- "Vadesine bakılmaksızın işlemiş faizleriyle birlikte dikkate alınır." Siz neyi değiş
tiriyorsunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-
LU (Bursa)- İkinci istediğimiz değişiklik (c ) bendinde... 

BAŞKAN- Hayır, şimdi burada neyini değiştiriyorsunuz; onu anlayamadım. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa)- Efendim, müsaade ederseniz oraya geleyim. 
BAŞKAN- Buyurun, gelin. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 00.22 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 00.35 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 
KÂTİP ÜYELER : Enver YILMAZ (Ordu), Mevlüt AKGÜN (Karaman) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 116 ncı Birleşiminin Altın
cı Oturumunu açıyorum. 

645 sıra sayılı tasarının müzakerelerine devam ediyoruz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
5.- Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hak

kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı: 645) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 60 inci maddesi üzerindeki bir önergede bir düzeltme talebi vardı. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, önerge sahibi düzeltme yapmak istiyor. 
BAŞKAN - Buyurun. 
MEVLÜT ÇAVUŞOGLU (Antalya) - Sayın Başkan, 60 ncı maddede vermiş olduğum öner

gede değişiklik yapmak istiyorum. 
Önergenin (b) paragrafında "alacaklar" kelimesinden sonra "vadesine bakılmaksızın işlemiş" 

ibaresi yerine, "değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır." 
c) paragrafında, "borçlar" kelimesinden sonra "vadesine bakılmaksızın işlemiş" ibaresi yerine 

"değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır" şeklinde değişiklik yap
mak istiyoruz ve önergenin bu şekilde oylanmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Biz, bunu, değiştirme olarak değil, düzeltme olarak değerlendiriyoruz. 
MEVLÜT ÇAVUŞOGLU (Antalya) - Evet, düzeltme. 
BAŞKAN - Bu önergeyi düzeltilmiş şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür 

ederim. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Sayın Salih Kapusuz ve arkadaşları, 19 uncu bentle ilgili olarak verdikleri önergeyi geri 

çekiyorlar. 
Şimdi, son önergeyi okutuyorum; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 60 inci maddesinin 9 numaralı fıkrasının (e) bendinden 

sonra gelmek üzere, aşağıdaki (f) bendinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Salih Kapusuz (Ankara) ve arkadaşları 

f) Geçici 4 üncü maddesinde yer alan "Bakanlık ile Maliye Bakanlığı arasında müştereken 
belirlenir" ibaresi "Bakanlık ile Maliye Bakanlığı arasında düzenlenecek protokolle belirlenir. Bu 
belirlemede trampaya konu taşınmazlann rayiç değerleri esas alınır ve trampa kapsamındaki taşın
mazlara ilişkin olarak açılmış olan men-i müdahale ve kal davalan ile icra takipleri protokolün 
düzenlenmesiyle trampa işlemleri sonuçlanıncaya kadar durur." 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Efendim, yeterli sayımız olmadığı için katılamıyoruz; ama, görüşümüz olumludur. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Maddenin uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve mağduriyetlerin ön

lenmesi amacıyla böyle bir değişiklik öngörülmektedir. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Kabul edilen önergeler doğrultusunda 60 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
61 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 61.-1)213 sayılı Kanunun; 
a) Mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) numaralı bendinin son fıkrası, 
b) 353 üncü maddesinin (5) numaralı bendi, 
c) Mükerrer 354 üncü maddesi, 
2) 3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası, 
3) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" bölümünün (2) 

numaralı fıkrasının sonuna 5035 sayılı Kanunla eklenen hüküm, 
4) 492 sayılı Kanuna bağlı (9) sayılı tarifenin Trafik Harçları bölümünde yer alan "V-Teknik 

Muayene Harçları" bölümü, 
5) 4070 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (k) bendi, 
6) 1135 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. - 1.1.2004 tarihinden önce faaliyete geçen özel kreşler, anaokulları ve 

meslek teknik okullan ile kalkınmada öncelikli yörelerde açılan özel okullarla ilgili olarak, 8.6.1965 
tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 3 üncü maddesinin bu Kanunla değiştiril
meden önceki hükmü uygulanır. Bu işletmelerden elde edilen kazançlar hakkında Gelir Vergisi 
Kanununun 20 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (8) 
numaralı bent hükümleri uygulanmaz. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

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

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 2. - 24.12.2003 tarihli ve 5027 sayılı 2004 Malî Yılı Bütçe Kanununun 36 
ncı maddesi gereğince, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin aylık gayrisafi hasılatı üzerinden alınmak
ta olan % 15'lik payın hesabında, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi uyarın
ca özel iletişim vergisine tabi tutulan hizmetlerden elde edilen gelirler dikkate alınmaz. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

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

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 3. - 1.1.2005 tarihinden önce tebliğ edilen trafik ceza tutanaklarına 2918 
sayılı Kanunun bu Kanunla değişmeden önceki 115 inci maddesi hükmü uygulanır. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

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

Sayın milletvekilleri, Komisyon, tasarının 37 nci maddesi ile geçici 4, 6, 8, 9, 10, 11 ve 13 ün
cü maddelerini geri çekmiştir. 

Şimdi Komisyonun raporunu okutup, işleme alacağım. 
15.7.2004 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 15.7.2004 tarihli 116 ncı Birleşiminde, görüş
meleri devam eden 645 sıra sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 37, geçici 4, geçici 6, geçici 8, geçici 9, geçici 
10, geçici 11 ve geçici 13 üncü maddeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 88 inci mad
desi uyannca Komisyonumuza geri çekilmiştir. 

Tasarının, 492 sayılı Harçlar Kanununa bir geçici madde eklenmesini öngören çerçeve 37 nci 
maddesi ile geçici 4, geçici 6, geçici 8, geçici 9, geçici 10, geçici 11 ve geçici 13 üncü maddeleri, 
Komisyonumuzda yapılan 15.7.2004 tarihli birleşimde görüşülmüş, maddelerin içerdiği geçici nitelik
teki hükümlerin kapsamlı ve ayrıntılı olarak incelenip değerlendirilerek ayn bir yasal düzenlemeye 
konu olmasının daha yerinde olacağı gerekçesiyle tasan metninden çıkanlması kararlaştınlmıştır. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Kâtip 
SaitAçba M. Altan Karapaşaoğlu Mehmet Sekmen 

Afvon Bursa İstanbul 
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Üye 
Mehmet Ceylan 

Karabük 
Üye 

Ali Osman Şali 
Balıkesir 

Üye 
Osman Coşkunoğlu 

Uşak 

Uye 
Taner Yıldız 

Kayseri 
Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 
Üye 

Nazım Ekren 
İstanbul 

Üye 
Ruhi Açıkgöz 

Aksaray 

Üye 
Mehmet Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
Üye 

Y. Selahattin Beyribey 
Kars 
Üye 

Musa Uzunkaya 
Samsun 

BAŞKAN - Komisyonun raporunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, böylece, tasarıdan 37 nci madde çıkarıldığına göre, madde numaralan da 
değişecek; onun redaksiyonu yapılacak ve bundan sonraki geçici madde numaralarını da bu karar 
doğrultusunda düzelteceğiz. 

Şimdi, geçici 5 inci maddeyi, geçici 4 üncü madde olarak okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 4. - İzmir'de gerçekleştirilecek olan 23 üncü Üniversitelerarası Olimpiyat 

Oyunlarının düzenlenmesi işini üstlenen Organizasyon Komitesinin, bu organizasyon kapsamındaki 
faaliyetlerden elde ettiği kazançlar kurumlar vergisinden, bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlem
ler ve düzenlenen kağıtlar, katma değer vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde 1 önerge vardır; okutup işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici 4 üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek 

üzere aşağıdaki fıkraların eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Faruk Çelik Yahya Baş M. Emin Tutan 

Bursa İstanbul Bursa 
Abdullah Erdem Cantimur Ekrem Erdem Mehmet Çiçek 

Kütahya İstanbul Yozgat 
Ünal Kaçır Mehmet Beşir Hamidi 

İstanbul Mardin 
"25.02.2003 tarihli ve 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununun 2 nci maddesinin (1) numaralı fık

rasının (c ) bendi ile (5) numaralı fıkrası ve 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19 uncu maddeleri hariç olmak 
üzere, anılan Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar ödenmemiş olanların, aynı Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen oranda hesaplanacak faz
lasıyla birlikte Eylül 2004 ayı sonuna kadar ödenmesi halinde, 4811 sayılı Kanun hükümlerinden 
yararlandırılır. Bu takdirde, ödeme süresi uzatılan taksitler için anılan Kanunun 18 inci maddesinin 
son taksit için öngördüğü bir aylık ek süre hükmü uygulanmaz. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce anılan Kanun hükümlerine göre taksit ödeme 
süresi sona ermiş olması nedeniyle cebren ya da nzaen tahsil edilen tutarlar, tahsil edildikleri tarih
ler ve yukarıdaki fıkra hükmü dikkate alınarak 4811 sayılı Kanuna göre hesaplanan taksitlere en es
ki vadeli olan taksitten başlamak üzere mahsup edilir ve fazla ödenen tutarlar 6183 sayılı Kanunun 
23 üncü maddesine göre red ve iade edilir." 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Yeterli sayımız olmadığı için katılamıyoruz; ancak, görüşümüz müspettir; takdire 
bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) 

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Yapılan bu düzenleme ile 25.2.2003 tarihli ve 4811 sayılı Vergi Banşı Kanununun 2 nci mad

desinin (1) numaralı fıkrasının (c ) bendi ile (5) numaralı fıkrası ve 7, 8, 9, 11, 12,13, 17 ve 19 un
cu maddeleri hariç olmak üzere, anılan Kanuna göre ödenmesi gereken taksitleri süresinde 
ödeyemeyerek yasa hükümlerini ihlal eden mükelleflere yeniden bir imkân tanınarak bu borçlann 
ödenmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Bu maddeyle 4811 sayılı Kanundan yararlanan mükelleflerin, bu maddenin yürürlük tarihi 
itibariyle ödenmemiş taksit tutarlarını 4811 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen oranda 
hesaplanacak fazlasıyla birlikte Eylül 2004 ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla yeniden anılan 
Kanun hükümlerinden yararlanmalan mümkün hale getirilmektedir. Bu maddeyle yapılan düzen
leme çerçevesinde ödeme süresi uzatılan taksitler için 4811 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son 
taksit için öngördüğü bir aylık ek ödeme süresi hükmü uygulanmayacaktır. 

Aynca, 4811 sayılı Kanun hükümlerine göre taksit ödeme süresi sona eren mükelleflerden, bu 
maddenin yürürlük tarihinden önce cebren ya da nzaen tahsil edilen tutarlann, tahsil edildikleri 
tarihler itibariyle aynı Kanunun 18 inci maddesine göre hesaplanacak fazlasıyla birlikte ödenmemiş 
taksitleri en eski vadeli borçlardan başlanmak suretiyle mahsup edileceği ve fazla ödenen tutann 
bulunması halinde de 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre ret ve iade edilmesi gerektiği 
açıklanmıştır. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Geçici 4 üncü maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylannıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, geçici 7 nci maddeyi geçici 5 inci madde olarak okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 5 . - 1 . Mükelleflerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yaptıklan 

araştırma geliştirme harcamalan hakkında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla yürür
lükten kaldınlan 89 uncu maddesinin (2) numaralı bendinin altıncı ve yedinci alt bentleri ile 5422 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bu Kanunla değiştirilmeden önceki 14 üncü maddesinin (6) 
numaralı bendi hükümleri uygulanır. 

2. 2004 yılına ilişkin olarak bu Kanunun yayımından önce verilen geçici vergi beyannamelerin
de bu Kanunla yapılan değişiklikler nedeniyle herhangi bir düzeltme yapılmaz. 

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

Geçici 12 nci maddeyi geçici 6 ncı madde olarak okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 6. - 31.12.2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara uy

gulanmak üzere; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatınca tescil edilmiş olan ve Türkiye'de spor
tif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin; Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine ödenmesi 
gereken ve 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harçlar, 
fon payı ve bunlara bağlı vergi cezalan, gecikme faizleri, gecikme zamlan ile 16.8.1997 tarihli ve 
4306 sayılı Kanuna göre alınan eğitime katkı payı ve buna bağlı gecikme zamlanndan 30.6.2004 tarihi 
itibanyla (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibanyla öden
memiş olanlar teminat hariç 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 in
ci maddesinde aranılan şartlar çerçevesinde müracaat tarihinden itibaren beş yılı aşmamak üzere ve 
uygulanmakta olan tecil faizi oranının 1/6'sı dikkate alınmak suretiyle tecil edilebilir. 

Bu madde kapsamındaki alacaklann bu maddenin yürürlük tarihinden önce 6183 sayılı Amme 
Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi uyannca tecil edilip de tecil şart-
lanna uygun olarak ödenmekte olanlanndan, kalan taksit tutarlan için mükellefler, talep etmeleri 
halinde bu madde hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlanna uygun olarak 
ödenen taksit tutarlan için tecil hükümleri geçerli sayılır. Kalan taksit tutarlanna verilecek sürenin 
hesabında ilk tecil tarihi dikkate alınır. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Kapusuz, bir önergeniz geldi; adı geçici madde; ama benim tespitime göre de kalıcı bir 

madde. O nedenle, bir bakarsanız... Onu işleme koyamayız. 
Geçici 7 nci madde olarak bir önerge vardır. Şimdi yaptığımız görüşmelerden, kendisinin de, 

adı gibi geçici olduğunu gördük. 
Önergeyi okutup, işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Tasansına aşağıdaki maddenin geçici madde 7 olarak eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Y.Selahattin Beyribey Özkan Öksüz 
Ankara Kars Konya 

Ekrem Erdem A. Müfit Yetkin 
İstanbul Şanlıurfa 

"Geçici madde 7.- Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına 
alınanlardan, konut veya arsa sahibi olmak üzere başvuruda bulunarak, öngörülen avansı açılan 
banka hesaplanna yatırmış olanlarca (avanslan iade edilenler hariç) kurulan kooperatifler tarafın
dan 2000, 2001, 2002 ve 2003 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunlan hükümleri gereğince satışı talep 
edilen ancak, satış işlemleri sonuçlandınlamayan Hazineye ait arazi ve arsalar; bu kooperatiflere 
metrekare değeri birmilyon ikiyüzbin Türk Lirasından aşağı olmamak üzere harca esas değeri 
üzerinden doğrudan satılır. Söz konusu kişilerce yatınlmış olan avansın yatınldığı tarihteki TC Mer
kez Bankası Amerikan Dolan alış kuru cinsinden karşılığı, satışın yapılacağı tarihteki TC Merkez 
Bankası Amerikan Dolan alış kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilir ve bu yolla bulunacak tutar 
satış bedelinden mahsup edilir. 
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Geçmiş yıllarda bu kooperatiflere satışı yapılan Hazineye ait arazi ya da arsalar ile ilgili olarak 
belirlenen esas ve usullere uyulmaması nedeniyle açılmış tapu iptal ve tescil davalarından hangi saf
hada olursa olsun, vazgeçilir, dava açılması gerekenler için dava açılmaz." 

BAŞKAN - Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Efendim, yeterli çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz; görüşümüz olumludur. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri 

konut sahibi yapmak üzere 1991 yılında başlatılan çalışmalar çerçevesinde başvuruda bulunanların 
bir kısmı konut sahibi olmuş, büyük bir kısmı ise bugüne kadar konut sahibi olmamıştır. Dev
letimize güvenerek avans ödemesinde bulunan ve bugüne kadar konut sahibi olamayan vatandaş
larımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 2000, 2001, 2002 ve 2003 Malî Yılı Genel Bütçe 
Kanunlarına Hazine arazi ve arsalarının belirlenen değerden aşağı olmamak üzere, harca esas 
değerinden satışına imkân veren hükümler konulmuştur. 

Ancak, bu kişilerin kurdukları kooperatiflerce satışı talep edilen Hazineye ait birkısım arazi ve 
arsaların satış işlemleri tamamlanamamış Bütçe Kanunu hükümlerinin uygulandıkları malî yıl ile 
sınırlı olması nedeniyle de cari yılda işlemlere devam edilememiştir. 

Yapılan düzenlemeyle Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaş
lığına alınanlardan, konut veya arsa sahibi olmak üzere başvuruda bulunarak, öngörülen avansı 
açılan banka hesaplanna yatırmış olanlarca (avanslan iade edilenler hariç) kurulan kooperatiflerce 
geçmiş yıllarda satışı talep edilmiş ancak, işlemleri sonuçlandınlamayan Hazineye ait arsa ve 
arazilerin satış işlemlerinin tamamlanması amaçlanmaktadır. 

Öte yandan, bu kişilerce konut ve arsa sahibi olmak üzere yatınlmış avanslann güncelleş
tirilerek satış bedelinden mahsup edilmesi, geçmiş yıllarda satışı yapılmış ancak Maliye Bakan
lığınca öngörülen esas ve usullere uyulmaması nedeniyle açılmış tapu iptal ve tescil davalanndan 
vazgeçilmesi öngörülmektedir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, önerge geçici 7 nci madde olarak eklenmiştir. 
61 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 61. - Bu Kanunun; 
1)18 inci maddesi 1.12.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
2) 9, 12, 19, 28 ve 44 üncü maddeleri, 61 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi, (5) 

numaralı fıkrasının (b) bendi ile (6) ve (14) numaralı fıkralan, 62 nci maddesinin (1) numaralı fık
rasının (a) bendi, 15 inci maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (c) ben
dinde yapılan değişiklik, 16 ncı maddesiyle aynı Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına 
eklenen (o) bendi hükmü, 31 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesine ek
lenen (8) numaralı bent 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

3) 20 nci maddesi 1.6.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
4) 10, 24, 25 ve 26 ncı maddeleri yayımını izleyen üçüncü günde, 
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5) 17,40, geçici 2 ve geçici 4 üncü maddeleri ile 61 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) 
bendi, 62 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası, 15 inci maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanununun 
13 üncü maddesinin (b) bendinde yapılan değişiklik ile aynı maddeye eklenen (e) ve (f) bentleri ve 
16 nci maddesiyle aynı Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (g) ve (ı) bentlerinde 
yapılan değişiklikler ve aynı fıkraya eklenen (p) bendi yayımını izleyen aybaşında, 

6) 23 ve 27 nci maddeleri yayımını izleyen otuzuncu günden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde, 

7) 30,45,46, 47, 48 ve 49 uncu maddeleri, 61 inci maddesinin (8) numaralı fıkrasının (a) ben
di ve (13) numaralı fıkrası, 62 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası, 31 inci maddesiyle Kurumlar 
Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (9), (10) ve (11) numaralı bent 
hükümleri ile aynı maddeye eklenen fıkralar 1/1/2005 tarihinde, 

8) 16 nci maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fık
rasının (f) bendinde yapılan değişiklik ve 41 inci maddesi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdür
lüğünün şans oyunlarına ilişkin işletme hakkını devrettiği işletici firmanın sözleşme ile belirlenen 
şans oyunlarını fiilen oynatmaya başladığı tarihte, 

9) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde 1 önerge vardır; okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 61 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 

ederiz. 
Salih Kapusuz Sadullah Ergin Hüseyin Tannverdi 

Ankara Hatay Manisa 
Yekta Haydaroğlu Nusret Bayraktar Mustafa Elitaş 

Van İstanbul Kayseri 
Ayhan Sefer Üstün 

Sakarya 
Madde 61- Bu Kanunun; 
1) 17 nci maddesi 1.12/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
2) 9, 11, 18, 27 ve 42 nci maddeleri, 59 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi, (5) 

numaralı fıkrasının (b) bendi ile 60 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi, 14 üncü mad
desiyle Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (c) bendinde yapılan değişiklik, 15 
inci maddesiyle aynı Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına eklenen (o) bendi hükmü, 
30 uncu maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesine eklenen (8) numaralı bent 
1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

3) 19 uncu maddesi 1.6.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
4) 10, 23, 24 ve 25 inci maddeleri yayımını izleyen üçüncü günde, 
5) 16, 38 ve geçici 2 nci maddeleri ile 59 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi, 

60 inci maddesinin (2) ve (6) numaralı fıkraları, 14 üncü maddesiyle Karma Değer Vergisi 
Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendinde yapılan değişiklik ile aynı maddeye eklenen (e) ve (f) 
bentleri ve 15 inci maddesiyle aynı Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (g) ve (ı) 
bentlerinde yapılan değişiklikler ve aynı fıkraya eklenen (p) bendi yayımını izleyen aybaşında, 
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6) 22 ve 26 ncı maddeleri yayımını izleyen otuzuncu günden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde, 

7) 29, 43, 44, 45, 46 ve 47 nci maddeleri, 59 uncu maddesinin (8) numaralı fıkrasının (a) ben
di ve (13) numaralı fıkrası, 60 inci maddesinin (4) numara' fıkrası, 30 uncu maddesiyle Kurumlar 
Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına c.ıenen (9), (10) ve (11) numaralı bent 
hükümleri ile aynı maddeye eklenen fıkralar 1/1/2005 tarihinde, 

8) 15 inci maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fık
rasının (f) bendinde yapılan değişiklik ve 39 uncu maddesi, Millî Piyango İdaresi Genel Müdür
lüğünün şans oyunlarına ilişkin işletme hakkını devrettiği işletici firmanın sözleşme ile belirlenen 
şans oyunlarını fiilen oynatmaya başladığı tarihte, 

9) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Efendim, yeterli çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz; ama, görüşümüz olum
ludur. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasandan çıkanlan maddeler dolayısıyla madde yeniden düzenlenmektedir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda 61 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
62 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 62.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Karapaşaoğlu. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ

LU (Bursa) - Sayın Başkanım, bu tasanda redaksiyon yetkisi alınması gerekiyor; çünkü, çok sayıda 
önerge verildi, çok sayıda maddenin numarası değişti, çok sayıda ifade değişti. Bir ifadeyi düzelt
mek gerektiği takdirde, buna imkân veren bir yetki talep ediyoruz. 

BAŞKAN - Öyle bir olanağımız yok; ama, gerekli düzeltmeler tutanaklarda var. O tutanaklar 
doğrultusunda da zaten düzeltme yapılıyor. 

Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Uşak Milletvekili Sayın Osman Coş-
kunoğlu; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
yasa tasarısının görüşmelerini bitirdik; hayırlı olsun. 

Ben, aslında, 56 ncı madde üzerinde söz almıştım; sonra, en sonunda konuşmayı düşündüm. 
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Yoğun bir çalışma temposu yürüttük. Gecenin bu saatinde, benim burada alacağım iki üç 
dakika içerisinde söyleyeceklerim gelecek yasama yılı için bir anlam taşırsa, hem daha etkin, hem 
daha saygın bir çalışma düzeni kurabiliriz. 

Biz bu yoğun çalışmayı niçin yaptık, neler başardık... benim esas üzerinde konuşacağım mad
de 56 ncı maddeydi; oradan bir örnek vereyim. Örnekleri çoğaltmanın anlamı yok; ama, bu örnek, 
en azından gelecek için bir anlam ve işaret taşıyor olmalı. 56 ncı maddede, 5084 sayılı Teşvik 
Yasasının bir maddesini değiştirdik; anlamlı bir değişiklik. Bir işletme, ancak, açıldıktan sonra, iki 
yıl içerisinde bitirilirse, uzatmadan, beş yıl bu teşviklerden yararlanabilecek. 

Değerli milletvekilleri, biz, bu değişikliği, Plan ve Bütçe Komisyonunda önermiştik. Uy
gulamaya konulduğu andan itibaren değil, ilk baştaki hazırlık döneminden sonra beş yıl teşvik 
alabilsinler dedik. Bu, anlamlı bir öneriydi; fakat, Sayın Başbakanın herhangi bir değişiklik is
temediği söylenerek, bu değişiklik kabul edilmedi. Bakın, Sayın Başbakanın emri demiri kesti; 
yani, Bakanlar Kurulunun bile değil. Gerek Komisyona gerek Türkiye Büyük Millet Meclisine böy
le bir irade zorlaması -hükümetin elbette ki talepleri önemlidir -daha sonra bizim değişiklik yap
mamıza, gecenin bu saatlerine kadar çalışıyor... Şimdi, bu "çalışıyor"u tımak içerisine koymamız 
lazım. Çalışmak, üretken olmak, yararlı bir şey üretmek demektir. Elbette birtakım yararlı maddeler, 
yasalar çıkanldı; fakat, bu şekilde, vekili olduğumuz milletin milletvekilleri olarak, bu zamanı israf 
etmeye hakkımız olmadığını düşünüyorum. Yani, gerek bu zorluklara katlanmanın bize verdiği 
sıkıntı gerekse bu zamanı israf etmeye hakkımız olmadığını düşünüyorum. İlle, muhalefetten 
geliyor diye bir teklif reddedilirse, ondan sonra, düzeltmek için... İşte somut örneği, 56 ncı madde; 
bunun gibi, başka örnekler de var. 

Benim dileğim -yarın son gün, ondan sonra yeni yasama yılına gireceğiz- yeni yasama yılında 
daha verimli, daha üretken bir çalışma ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığına ve verim
liliğine yakışır bir çalışma düzeni içerisinde olmamızdır. Bu şekilde dikkatsizce çıkarılan yasaları 
veya sadece Sayın Başbakanın talimatı üzerine çıkarılan yasaları tekrar tekrar düzeltmek, süreçler
den geçirmek zorunda kalmayacağımız bir yasama yılına, gelecek sene başlamamızı diler, bu 
vesileyle, hepinize, tekrar, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonunun, görüşülmekte olan kanun tasarısının 14 ve 

19 uncu maddelerinin yeniden görüşülmesine ilişkin, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre bir talebi 
vardır. Başkanlık, bu talebin gereğini yerine getirecektir. 

Danışma Kurulunun, Plan ve Bütçe Komisyonunun görüşülmekte olan kanun tasarısının 14 ve 
19 uncu maddelerinin yeniden görüşülmesine ilişkin talebi hakkındaki görüşünü okutuyorum: 

Danışma Kurulu Önerisi 
Görüşülmekte olan 645 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü ve 19 uncu maddelerinin yeniden 

görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonunun istemi İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre Danış
ma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Salih Kapusuz Ali Topuz 
AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Danışma Kurulunun görüşü bilgilerinize sunuldu. 
Şimdi, Plan ve Bütçe Komisyonunun istemini okutup oylarınıza sunacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 645 sıra sayılı kanun tasarısının daha önce kabul edilen 14 ve 19 uncu mad

delerinin, Anayasa Mahkemesinin son karan nedeniyle, İçtüzüğün 89 uncu maddesi hükmüne göre 
yeniden görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Sait Açba 
Afyon 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Plan ve Bütçe Komisyonunun istemini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür 

ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu durumda, tasannın 14 ve 19 uncu maddelerini yeniden müzakereye açıyorum. 
14 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasansınm 14 üncü maddesinin yeniden görüşülerek 3065 sayılı 

Kanunun 13 üncü maddesinin sonuna ilave edilen fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Salih Kapusuz M. Akif Hamzaçebi Sadullah Ergin 
Ankara Trabzon Hatay 

Mehmet Soydan Hüseyin Tannverdi Mevlüt Çavuşoğlu 
Hatay Manisa Antalya 

Mehmet Beşir Hamidi 
Mardin 

"Bakanlar Kurulu, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde yer alan ve ilgili yıl
da uygulanmakta olan haddi, istisna uygulamasında asgarî tutar olarak belirlemeye ve belirlenen bu 
tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Maliye Bakanlığı, istisna kap
samına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul ve esaslan belirlemeye yet
kilidir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANİ ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Gerekçe mi okunsun?.. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Yapılan değişiklik ile Bakanlar Kuruluna istisnanın uygulanması konusunda fatura düzenleme 

sınırını oluşturan ve halen 440 000 000 TL olan tutarı alt limit olarak belirleme ve belirlenen limiti 
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iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirme konusunda yetki verilmektedir. Ayrıca yapılan bir 
diğer değişiklik ile ise Maliye Bakanlığına istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanım
lama ve istisnaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetki verilmektedir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
19 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 adet önerge vardır; okutup, işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 19 uncu maddesinin yeniden görüşülerek 3065 sayılı 

Kanunun geçici 19 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Salih Kapusuz Mehmet Akif Hamzaçebi Sadullah Ergin 

Kayseri Trabzon Hatay 
Hüseyin Tanrıverdi Mehmet Beşir Hamidi Mevlüt Çavuşoğlu 

Manisa Mardin Antalya 
Mehmet Soydan 

Hatay 
"Geçici Madde 19.- Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'de 

gerçekleştirilecek toplantıları düzenleyenlere bu amaçla yapılacak teslim ve hizmetler ile bu toplan
tılara katılan yabancı heyetlerin konaklamaları ve bunlara görevlerinin ifası kapsamında yapılacak 
teslim ve hizmetler 31/12/2005 tarihine kadar Katma Değer Vergisinden müstesnadır. 

Bu kapsamda teslim edilen mal ve hizmetler için yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler 
nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirimle giderilemeyen vergiler iade edilmez. Bakanlar 
Kurulu, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanmak
ta olan haddi, istisna uygulamasında asgarî tutar olarak belirlemeye ve belirlenen bu tutan iki katına 
kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı, toplantılara ilişkin teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul 
ve esaslan belirlemeye yetkilidir." 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Maddede yapılan değişiklikle Bakanlar Kuruluna istisnanın uygulanması konusunda fatura 

düzenleme sınırını oluşturan ve halen 440 000 000 TL olan tutarı alt limit olarak belirleme ve belir-
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lenen limiti iki katına kadar artırma, sıfıra kadar indirme konusunda yetki verilmektedir. Ayrıca 
maddede yapılan bir diğer değişiklikle ise, Maliye Bakanlığına toplantılara ilişkin teslim ve hizmet
leri tanımlama ve istisnaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetki verilmektedir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda 19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylamadan önce, İçtüzüğümüzün 86 ncı maddesine 

göre, Malatya Milletvekili Sayın Ferit Mevlüt Aslonoğlu söz talebinde bulunmuşlardır. 
Buyurun Sayın Aslanoğlu. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 56 

ncı maddede, genelde konuşulmuyor diye konuşmak istemedim; ama, bir kez daha sizin dikkatinize 
5084 sayılı Yasayı sunmak istiyorum. 

Bir kere, bu yasa şubat ayında görüşülürken, beş yıllık sürenin uygulamada yeterli 
olamayacağını, beş yıllık sürenin bir yatırımcı için yetersiz olacağını belirtmiştik burada. Sonuçta, 
ben teşekkür ediyorum; iki yıl daha, bu uygulamayla geldi; ama, hâlâ yetersizdir. 

Birincisi, iller arasında eğer süre farklılığı koymazsanız, Düzce'ye de yedi yıl, Hakkâri'ye de 
yedi yıl uygularsanız, Hakkâri'ye kimse gitmez. 

FEHMİ HÜSRJEV KUTLU (Adıyaman) - Malatya ile Adıyaman aynı olmamalı. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Evet, aynen katılıyorum. 
Bir kez daha uyarıyorum; bu yasanın bu değişikliğine, hakikaten, teşekkür ediyorum; ancak, 

hâlâ yetersizdir. İller arasında sosyal farklılık yaratacaksınız. 
İkincisi, aynı oran... Yine, iller arasında, Düzce'de de elektrik indirimi ve sigorta indirimini ay

nı oranda, Şırnak'ta da aynı oranda yaparsanız, bu illerimize kimse gitmez. 
Bir kez daha ben uyarmak istiyorum; mutlaka, gerek süre yönünden gerekse verilen teşvikler

de; ki, oransal açıdan mutlaka farklılıklar yaratılmalıdır; aksi halde, Ağn'ya kimse gitmez. Düzce 
yakınken, İstanbullu bir yatırımcı... Ağrı'nın bir cazibesi olmalı, oransal farklılığı olmalı. Onun için, 
ben, bu konuya bir kez daha dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Bir başka konu; bu yasa çıkalı yaklaşık dört ay oldu, Maliye Bakanlığımız ile Hazine arasında 
teşvik ve uygulamada hâlâ tam bir uyum birliği yoktur. Şu anda, yasa çıktı; ama, uygulamada sorun 
yaratacak, üreticinin ve istihdamın önünü açacak bazı sorunlar hâlâ yatıyor. Onun için, bu yasada, 
teşviklerin gerek oransal gerek süre olarak gerekse yöresel farklılıklarının olması yönünde, bir kez 
daha, ben, uyarıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamamn elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama 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 ve Genel 
Kuruldan ayrılmamalarını rica ediyorum. 
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Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Karar

namede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu arz ediyorum: 
Kullanılan oy sayısı : 284 
Kabul : 258 
Ret : 20 
Çekimser : 6 (x) 
Böylece, tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 01.25 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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YEDİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 01.35 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 
KÂTİP ÜYELER : Enver YILMAZ (Ordu), Mevlüt AKGÜN (Karaman) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 116 ncı Birleşimin 
Yedinci Oturumunu açıyorum. 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

6. - Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/825) (S. Sayısı: 635) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 635 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili Sayın 

Akif Hamzaçebi söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Hamzaçebi. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; 635 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısına ilişkin olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım; söz
lerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşeceğimiz bu tasan, esas itibariyle, yıllardır bütçe 
kanunlarında yer aldığı halde, Anayasanın ilgili hükmüne aykırı olarak yer aldığı halde, bu alışkan
lığın Anayasa Mahkemesi kararlarıyla zaman zaman iptal kararlarına konu edilmesi nedeniyle, bun
ların ilgili yasasına taşınması amacını taşıyor. 

Hepinizin bildiği gibi, bütçe yasasının Anayasada düzenlenmiş çok özel bir süreci vardır; diğer 
yasalardan daha farklı bir şekilde yasalaşır, görüşme usulü farklıdır ve yine, diğer yasalardan fark
lı olarak. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, bir kez daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisine iade edilememektedir. Bu nedenle, bütçe yasalarına, bütçeyle ilgili olmayan hükümlerin 
konulmaması gerekmektedir; ancak, çeşitli hükümetler, zaman zaman bu Anayasa kuralını ihlal 
ederek, belki günün ihtiyaçlarından dolayı veya yasama sürecindeki birtakım zorluklardan dolayı, 
biraz da kolaylarına gelmesinden dolayı, ilgili yasalarda düzenleme yapmak yerine, bütçe yasasının 
bu yasama sürecindeki kendine özgü kolaylığı nedeniyle, çeşitli hükümleri bu yasaya koyma yoluna 
gitmişlerdir ve Anayasa Mahkemesine yapılan başvurularda da, bütçe yasasına konulmaması 
gereken bu hükümler. Anayasanın 161 inci maddesine aykırı bulunarak iptal edilmiştir. 

Öncelikle, tasan, bu tip düzenlemeleri kendine özel bu yasaya, görüşmekte olduğumuz bu 
tasarıya taşıyor olması nedeniyle, bu açıdan olumlu bir düzenlemedir; ancak, tabiî ki. bu düzen-
1 em el eri kendi ilgili yasasına, özel yasasına taşırken, bunlann kapsadığı hususlann aynca değerlen
dirilmesi gerekmektedir. 

(x) 635 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Tasarının bazı hükümleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bütçe hakkı olarak ifade ettiğimiz, 
yürütme organına vermiş olduğu harcama yetkisi veya gelir toplama yetkisine ilişkin rakamları ih
lal edici bir nitelik taşımaktadır. Birçok maddede, bütçenin gelir ve gider kalemleriyle ilişkilendiril-
meksizin, gelir kaydına veya gider kaydına imkân veren düzenlemeler, gerçekte, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yürütme organına; yani, hükümete vermiş olduğu bütçe büyüklüğüyle sınırlı kal
ma yönündeki iznini ihlal eden bir nitelik taşımaktadır. Örneğin, 2004 yılı bütçesinin 149 katrilyon 
lira gibi bir büyüklüğe sahip olduğunu düşünürsek; yani, yürütme organına, hükümete, ancak bu 
rakamla sınırlı olmak üzere bir harcama yapma yetkisinin verildiğini düşünürsek, bütçenin gider 
kalemleriyle ilişkili olmaksızın bazı harcamaların yapılmasına bu yasayla izin verilmesi demek, 
bütçe kanunuyla hükümete verilmiş olan harcama izninin aşılması sonucunu yaratmaktadır, 
yaratacaktır. Bu da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkına aykırı düşmektedir. 

Örneğin, tasarının 14 üncü maddesinde Maliye Bakanına 2004 yılı Bütçe Yasasıyla verilmiş 
olan yetki olağanüstü ölçüde genişletilmek suretiyle, kuruluş bütçelerindeki ödeneklerin hiçbir 
sınırla bağlı olmaksızın iptal edilerek Maliye Bakanlığı bütçesindeki yedek ödenek tertibine aktarıl
ması öngörülmektedir. Bu, biraz önce sözünü ettiğim Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hak
kına aykırı bir durumdur. Bunun belki 2004 malî yılıyla sınırlı olabileceği, analitik bütçe sınıflan
dırmasına geçilmiş olması nedeniyle, bu geçiş döneminde belki buna ihtiyaç duyulduğu şeklinde, 
hükümetimizin bir açıklaması olabilir; ancak, diğer bazı maddelere baktığımızda, etkisi sadece bu 
yılla sınırlı olmayan, gelecek yıllara da taşan bu tip düzenlemelerin; yani, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bütçe hakkını ihlal eden düzenlemelerin olduğunu görüyoruz. Tasarının 7 nci, 17 nci, 19 
uncu, 21 inci, 22 nci ve 24 üncü maddelerinde bu düzenlemeler vardır, gecenin bu vaktinde bun
ların detayına girerek sizlerin zamanını almak istemiyorum. 

Tasarının çok önemli bir düzenlemesi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanunun 7 nci maddesinde yaptığı düzenlemedir; bu, şudur: Aşağı yukarı on yıldır bütçe 
yasalannda yer alan bir hükümle kamu kurumlarına bir kolaylık getirilmiştir. Kamu kurumlarının 
eğer vergi borçlan varsa, bu vergi borçlarını nakit olarak ödemekte güçlük çekiyorlarsa, borçlarına 
karşılık olmak üzere, kamu hizmetlerinde kullanılabilecek nitelikteki taşınmazlarını Hazineye 
verebilmektedirler. Bu, kamu kurumlan ile özellikle de belediyeler ile Hazine arasındaki borç-
alacak ilişkisinin tasfiyesi yönünde bir düzenlemeydi; bugüne kadar çeşitli şekillerde işletilmek 
suretiyle, kamu kurumlannın borçlannın tasfiyesinde önemli bir olanak sağlamıştır. Ancak, bu mad
dede yeni olan husus, bu düzenlemenin, bu kolaylığın özel sektör borçlan için de getiriliyor ol
masıdır. Denilebilir ki, bunun adı kolaylıksa, özel sektörün vergi borçlan için de bu kolaylığın kul
lanılmasında ne gibi bir sakınca vardır? Kanaatimce sakınca şudur: 6183 sayılı Yasaya göre, vergi 
borcu olan kişilerin, gerektiğinde gayrimenkullerine haciz konulmuş, takip sonucu bu gayrimenkul-
lerin satılması suretiyle alacağın tahsili tercihi yapılmışsa, 6183 sayılı Yasa bunun yolunu belirtmiş
tir. Haciz sonrasında, o taşınmaz mal, eğer herhangi bir şekilde kişinin taksitlendirme, tecil gibi 
talepleri yoksa tabiî ki, rekabete açık bir şekilde satışa çıkanlır, ihale sonucu oluşan en yüksek bedel 
üzerinden, 6183 sayılı Yasadaki şartlar dahilinde bunun satışı gerçekleştirilir. Yani, bir taşınmazın 
rayiç bedelini, ancak, onu ihaleye çıkararak, rekabete açık bir ihale yapmak suretiyle belirleyebilir
siniz. Tasannın bu konuda getirdiğiyse, bu konuda rekabeti kaldırmaktadır; o taşınmaz mala idare 
tarafından takdir edilen değer üzerinden, o taşınmaz mal, idare tarafından, yani, Maliye Bakanlığı 
tarafından satın alınacak ve o miktar kadar vergi borcu terkin edilecektir; bir ihale yok. Bir taşın
maz malın değeri ancak ihale sonucu belirlenir. Bu şekilde vergi borcunun kapatılmasında, taşın
maz malın değerinin mahsup edilmek suretiyle kapatılması yoluna gidilmesinde hukuka uyarlık 
yoktur, esasında, borçlunun ve Hazinenin hukukunu korumak yoktur; objektif değildir, sübjektif 
değerlendirmelere açık bir konudur ve 6183 sayılı Yasanın temel kabulünü ortadan kaldırmaktadır. 
Bu düzenlemenin doğru olmadığını sizlerin bilgisine sunmak istiyorum. 
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Bu maddenin diğer bir yanı, bu düzenlemeyle, vergi borcunun taşınmaz malın değeri kadar kıs
mının kabul edilmesi suretiyle kapatılmasındaki uygulama 2007 yılı sonuna kadar devam edecek
tir; yani, etkisi bu yılla sınırlı değildir. Geçici bir düzenleme gibi gözüküyor; ama, 2007 yılı sonuna 
kadar uygulanacaktır. 2007 yılı sonunda uzatılıp uzatılmayacağı da tabiî ki belli değildir. Aynca, 
bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin bu işlem yapılacağı için, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bütçe hakkı zedelenmektedir. 

Bugüne kadar belki yasalarda bu tür düzenlemeler vardı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin büt
çe hakkını ihlal eden, bu gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin işlem yapılması yönün
deki ibareler vardı; ancak, artık, kamu malî yönetiminde yeni bir yasa var ve 5018 sayılı bu yasa 
1.1.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bütçe sisteminde böylesine saydamlık öngören bir 
yasanın, Cumhuriyet Halk Partisinin de desteğiyle oybirliğiyle çıkmış olan bu yasanın uygulanacağı 
bir dönemde, saydamlığı bozan bu tip düzenlemelere yer verilmesinin doğru olmadığını 
düşünüyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; tasarının bir diğer önemli düzenlemesi, yeşilkartlı vatandaş
larımız olarak ifade ettiğimiz yoksul vatandaşlarımızın tedavi giderlerinde getirmiş olduğu çok 
önemli bir düzenlemedir. Daha dün, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda bir yasayı kabul 
ederek, yeşilkartlı hastaların tedavilerinde karşılaştıktan birtakım sorunlan düzeltmeye çalıştı, o 
yasayla bunlar düzeltildi; bu, son derece olumlu bir düzenleme. 

Yaklaşık 13 500 000 yeşilkartlı vatandaşımızı ilgilendiren bu taşandaki düzenleme ise, yeşil
kartlı hastalann bugüne kadar tedavi giderlerinin ödenmesinde ödeme emri aranmaması yönündeki 
kanun hükmünün bu tasanyla kaldınlıyor olmasıdır. 

Değerli arkadaşlar, bunu, son derece önemli bir düzenleme olarak buluyorum. Yeşilkartlı yok
sul vatandaşlanmızın hastanelerde ücretsiz olarak tedavi edilebilmesinin temel varsayımı bu yasay
dı; yani, bunlann tedavi giderlerinin ödenmesinde saymanlar hiçbir zaman ödeme emri var mı yok 
mu araştırmasına gitmeyecek, ödemeyi yapacak; ödeme emri hususu, daha sonra Maliye Bakan
lığının kendi meselesi olarak değerlendirilecekti. 

Bakın, size rakam vermek istiyorum. Her sene, yeşilkartlı hastalann tedavisi için bütçelerde 
öngörülen ödenekler ile gerçekleşen rakamlar arasındaki farkı, son iki yılı örnek vermek suretiyle 
söylemek istiyorum: 2002 yılında yeşilkartlı hastalann tedavisi için 160 trilyon liralık bir ödenek 
öngörülmüştü; ama, gerçekleşme 537 trilyon lira olmuştur. 

2003 yılında 510 trilyon lira ödenek öngörülmüşken, o miktarda kalınabileceği hedeflenmiş
ken, 631 trilyon liralık bir gerçekleşme olmuştur. 

2004 yılında öngörülen ödenek, hedef, 678 trilyon lira; ama, yılsonu gerçekleşmesinin ne 
olacağını bilmiyoruz; fakat, tasannın bu hükmü yürürlüğe girerse, hükümetler, bütçede yeşilkartlı 
hastalann tedavisi için ne kadarlık bir ödenek öngörmüşse, o ödenekle sınırlı kalınacaktır. Bunun 
yeşilkartlıya yansıması hastanelerde tedavisinin yapılmaması olacaktır. Bu hükmün doğru ol
madığını tasandan çıkanlması gerektiğini düşünüyorum. Bunu sizlerin takdirine sunuyorum. 

Bir diğer önemli konu, özelleştirme kapsamındaki kuruluşların özelleştirilmesi sonucu işten 
çıkan personelin özlük haklanna ilişkin olarak bütçe yasalannda yer alan bir hükmün buraya taşın
ması nedeniyle,bu tasanya konulması nedeniyle karşı karşıya kaldığımız durum. Tasannın 15 inci 
maddesi, 4046 sayılı Yasaya bir 18 inci madde eklemek suretiyle, 27.11.1994 tarihinden sonra özel
leştirilen kuruluşlarda işten çıkan veya iş akti feshedilen personelin özlük haklanna ilişkin birtakım 
düzenlemeler yapmaktadır. Ancakl, 27.11.1994 tarihinden önce özelleştirilmiş olan kuruluşlarda bu 
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tarihten sonra işten çıkan personelin özlük haklarını düzelten düzenleyen bir hüküm bulunmamak
tadır. Bu adaletsizliğin bu taşanının görüşmeleri sırasında giderilmesinin uygun olacağını 
düşünüyorum. Bunu sizlerin takdirine sunuyorum. O insanlar da o kuruluşlarda çalışıyordu, tek far
kı daha önce özelleştirilmiş, ama, onlara o tarihten sonra özelleştirilen işletmelerdeki çalışanlar gibi 
çıkanlmış, mağduriyetleri aynı; bunlann mağduriyetlerini giderecek bir hükmün bu tasanya konul
masının uygun olacağını düşünüyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; gecenin bu vaktinde ben tasannın diğer hususlanna girerek 
aynca vaktinizi almak istemiyorum. Konuşmamı burada bitiriyorum. Hepinize sabnnız için teşek
kür ediyorum. KSaygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi. 
Tasannın tümü üzerinde başka söz talebi?.. kYok. 
Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler.. Teşekkür ederim. Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 01.53 
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SEKİZİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 02.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 
KÂTİP ÜYELER : Enver YILMAZ (Ordu), Mevlüt AKGÜN (Karaman) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 116 ncı Birleşiminin 
Sekizinci Oturumunu açıyorum. 

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

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
6.- Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/825) (S. Sayısı: 635) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Alınan karar gereğince, kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 16 Temmuz 2004 

Cuma günü, yani bugün saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
İyi geceler diliyorum. 

Kapanma Saati: 02.01 
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, Teşvik Yasasının uygulamasına ilişkin sorusu ve 

Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2673) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mevlüt COŞKUNER 
İsparta Milletvekili ı r—y 

Kısa bir süre önce çıkan Teşvik yasasıyla geliri 1500 dolar altında kalan 
illerimiz Kalkınmada öncelikli iller arasına alınmıştır. Fakat bu yasayla birlikte örneğin 
seçim bölgem olan İsparta 10 dolarla, bununla birlikte Trabzon 6 dolarla, K. Maraş 
84 dolarJa, Konya 54 dolarla,Tunceli 64 dolarla yasa kapsam dışında kalmış ve bir 
nevi üvey evlat muamelesi görmüşlerdir.Bu yasa sonucu zaten büyük bir işsizlik 
sorunu olan ve yatırımlar konusunda sıkıntı çeken İsparta'da çeşitli söylentiler ortaya 
çıkmıştır. Bu söylentilerin yavaş yavaş gerçekleşmeye başladığını görmekteyiz. Şu 
an üretim yapmakta olan fabrikaların yasa kapsamındaki Afyon'a taşınmak için 
çalışmalar yaptığı ortaya çıkmıştır. Maalesef ilgili yasanın İsparta'ya faydası olmadığı 
gibi, zararı olmaktadır. Yeni fabrikaların kurulması bir yana elimizdeki,firmaları da 
kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. 

Bu sebeplerle; 

1. Bu teşvik yasasından, illerimizin milli gelirden aldıkları paya göre kademeli 
olarak yararlandırılması daha adaletli değil midir? 

2. Sadece bir yi) için geçerli olan 1500 dolar yerine, milli gelirdeki performansı
na bakılıp son beş yılın ortalaması alınamaz mıydı?Uygulanan kriter yanlış 
değil midir? 

3. İlgili yasa düzenlenirken o ildeki istihdam düzeyi, işsizlik oranı göz önüne 
neden alınmamıştır? 

4. Maalesef ilgili yasa kontrol mekanizması açısından da yetersizdir. Türkiye'de 
bugüne kadar verilmiş olan teşviklerin üretime yönelmediği tespit edilmiştir. 
Buradan hareketle teşvik sonucu başlanan bu yatırımların takibi yapılmakta 
mıdır? 

5. Kapsama giren 36 ilin her biri için ayrım yapılmaksızın aynı teşvik 
oranlarının belirlenmesi yatırımların daha çok Türkiye'nin batısındaki illere 
kaymasına neden olacaktır?Neden teşvik oranları , ulaşım olanakları, pazara 
uzaklık yakınlık gibi kriterler göz önünde tutularak belirlenmemiştir? 

6. 2005 yılı içinde uygulanması öngörülen Bölgesel teşvik yasası neleri 
içermektedir?Bu yeni yasayla mağdur olan İsparta , Trabzon, K.Maraş gibi 
illerimizin mağduriyeti giderilecek midir? 

7. Sözü edilen yeni yasayla hangi ilimiz, hangi alanda desteklenecektir. 
Örneğin İsparta ne şekilde bir teşvikten faydalandırılacaktır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genci Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.GEL.0.42/4236-1 15.07.0 4 *0 3 3 4 5 O 
K O N U : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

İLGİ : 05.07.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/2673-5726/19324 sayılı yazı. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan. 5084 sayılı "Yatırımların ve istihdamın Teşviki İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" hakkında İsparta Milletvekili Sayın Mevlüt 
COŞKLTNER tarafından Sanavi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN'a tevcih edilen yazılı soru 
önergesine ilişkin gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır. 

5084 sayılı Kanunun amacı, ülke genelinde istihdamın artırılması ve bu istihdamın ekonomik 
gelişmişlik düzeyi düşük olan yörelerde gerçekleştirilmesi suretiyle ülkemizdeki ekonomik gelişmişlik 
düzeyi arasındaki farklılıkları azaltmaktır. Bu anlamda ülkenin başka bir bölgesinde yaratılmış 
istihdamın Kanun kapsamındaki bölgelere kaydırılmasına veya kapsama dahil bölgeler arasında iş 
yerinin değiştirilmesine yönelik tamamen teşviklerden yararlanma amaçlı uygulamalar bu Kanunda 
yer alan teşviklerden yararlandırılmamaktadır. 

Kanun kapsamına, ilave istihdam üzerindeki mali yüklerin indirilmesine yönelik vergi ve 
sigorta primi teşvikleri ile enerji desteği açısından Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca açıklanan 
fert başına gayri safi yurt içi hasıla tutan 1500 ABD Dolan veya daha az olan iller, bedelsiz arsa ve 
arazi temini açısından bu iller ile Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamındaki diğer iller alınmış 
bulunmaktadır. 

Bölgesel kalkınmayı ve bu çerçevede istihdamı \e yatırımı artırmaya yönelik söz konusu 
teşvik düzenlemeleri ile; mevcut bütçe imkanları, uygulanan ekonomik program ve uluslararası 
yükümlülüklerimiz çerçevesinde bu aşamada fert başına gayri safi yurt içi hasıla tutarı 1500 ABD 
Doları veya daha az olan iller kapsama alınabilmiştir. 

Öte yandan, ülkenin ekonomik koşullarının elverdiği sınırlar içinde yatırımların, üretimin ve 
istihdamın teşviki ile ilgili yeni düzenlemeler yapılması konusunda kanun tasarısı hazırlık çalışmaları 
devam etmekte olup. Bakanlığımızca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe 
Komisyonıı'nda kabul edilerek Genel Kurul'ıın gündeminde bulunan yeni bir kanun tasarısında, il 
ayırımı yapılmaksızın, eğitim alanındaki yatırımlar ile AR-GF. (Araştırma-Gcliştirme) yatırımlarını 
teşvik edici yeni düzenlemeler yer almaktadır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

ıal UN AKIT AN 
Maliye Bakanı 
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2.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Kıbrıs'ta el değiştiren arazilere ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı AbdüllatifŞENER'in cevabı (7/2774) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞÖGLU 
Adana Milletvekili 

1. Annan Planı ile yeni bir dönemin başladığı Kıbrıs'ta plan öncesi ve 
sonrasında Kıbns arazilerinin çok hızlı bir şekilde el değiştirdiğine, arazi 
satışlarının arttığına dair söylentiler var. Bu söylentilerin varlığı ve doğruluğu 
hakkında neler düşünüyorsunuz? 

2. Söz konuşu el değiştiren araziler Kıbns'in hangi komşulan tararından 
satın alınmıştır? 

3. Kıbns'ta son dönemde el değiştiren arazilerin miktan ne kadardır? 

4. Eğer bu söylentiler doğruysa, bu arazilerin satın alınmasının 
arkasındaki amacın ne olduğunu düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B . 0 2 . 0 . 0 0 1 / o ( - ^ ^ ^ V - ^ 2 0 0 4 
KONU : 7/2774-5958 esas sayılı 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a)09.06.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2774-5958/19849 sayılı yazınız. 
c)Başbakanhğın 17.06.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-364-7/2851 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih 
edilen ve Sayın Başbakan tarafından da koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip 
olunan 7/2774-5958 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı aşağıdaki gibidir. 

Soru 1: Annan planı ile yeni bir dönemin başladığı Kıbrıs'ta plan öncesi ve sonrasında 
Kıbrıs arazilerinin çok hızlı bir şekilde el değiştirdiğine, arazi satışlarının arttığına dair 
söylentiler var. Bu söylentilerin varlığı ve doğruluğu hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Cevap 1: Annan Planının 2002 Kasım ayında taraflara sunulması öncesi ve sonrasında 
KKTC'de arazilerin hızlı bir şekilde el değiştirdiği ve arazi satışlarının arttığı yönündeki 
söylentilerde doğruluk payı vardır. Çoğunluğunu İngilizlerin teşkil ettiği yabancıların 
KKTC'nden aldıkları taşınmaz malların son iki sene içerisinde miktar olarak olmasa bile 
oransal olarak büyük bir artış gösterdiği müşahade edilmekte, özellikle Girne Bölgesinin 
muhtelif kesimlerinden yapılan alımlarda daha önceki senelere göre büyük bir talep 
görülmektedir. Yabancıların, taşınmaz mal alımlarında Türk koçanlı (tapulu) mallan tercih 
etmekle birlikte, son yıllarda Rum koçanlı mallan da tereddüt etmeden satın almaya 
çalışmaları dikkat çekmektedir. 

Yabancıların KKTC'nden gayrimenkul satın almaları bir dpzenlemeye tabidir. Bu 
çerçevede bir üçüncü uyruklu (Rumlar hariç, KKTC yasaları bir Rum vatandaşı adına tapuya 
gayrimenkul kaydı yapılmasına müsaade etmemektedir.) ancak KKTC Bakanlar Kurulu 
müsaade verdiği takdirde KKTC'nden bir ev, daire veya bir dönüm kadar toprak satın 
alabilmektedir. Bir dönümden fazla arsa satımı için Bakanlar Kurulunun özel müsaadesi 
gerekmektedir. Konu KKTC hükümetince de yakınen izlenmekte ve bu konuda ne gibi ilave 
tedbirler alınabileceği araştırılmaktadır. 

Soru 2: Sözkonusu el değiştiren araziler Kıbrıs'ın hangi komşuları tarafından satın 
alınmıştır? 

Cevap 2: Taşınmaz mal alımlarının çoğunluğu İngilizler olmak üzere, Türkler ve diğer ülke 
vatandaşlarından oluşmaktadır. 
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Soru 3: Kıbrıs'ta son dönemde el değiştiren arazilerin miktarı ne kadardır? 

Cevap 3: 2001 yılında 63 bin Metrekare civarında taşınmaz mal alımı yapılırken, 2002 
yılında bu miktarın 290 bin Metrekare olarak gerçekleştiği, 2003 yılında ise bir önceki 
seneye göre iki kat bir artış yaşanarak taşınmaz mal alımlarının 613 bin Metrekareye 
yükseldiği gözlenmektedir. 

2004 yılı Haziran ayı itibariyle yaklaşık 116 Bin Metrekare civarında bir satış sözkonusu 
olmuştur. 

Soru 4: Eğer bu söylentiler doğruysa, bu arazilerin satın alınmasının arkasındaki amacın ne 
olduğunu düşünüyorsunuz? 

Cevap 4: KKTC'ndeki arazi satışlarının ve yabancı gayrimenkul satın almalarındaki artışın 
ardında değişik etkenlerin mevcut olduğu düşünülmektedir. 

a) Kıbrıs adası özellikle yabancı emekliler için gerek iklimi gerek yaşam şartlan bakımından 
tercih edilen bir yer olma özelliğini sürdürmektedir. Rum tarafındaki hayat pahalılığının ve 
gayrimenkul fiyatlarının AB düzeyine erişiyor olması sonucu yabancıların KKTC'ni emeklilik 
dönemi yaşama mekanı olarak tercih ettikleri görülmektedir. AB vatandaşlarının Rum malı 
satın alırken, bir çözüm halinde bile satın aldıkları gayrimenkulun mülkiyetini 
koruyabilecekleri inancı ile hareket ettikleri değerlendirilmektedir. 

b) Annan Planının bırakılan Rum malları üzerinde "mevcut kullanıcıya" belirgin şartlarla 
kullanılan mülkün tapusuna sahip olma imkanı vermesi hem arazi satışlarını artırmış hem 
de konut yapımını hızlandırmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir Meclis araştırması komisyonu raporunda yer alan 
TMSF ve BDDK ile ilgili bazı konulara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif' ŞENER'İ n cevabı (7/2850) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 07.06.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

TBMM Genel Kurulu'nun 07.01.2003 tarihindeki 18. Birleşimdeki 755 No'lu kararla 
Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri uyarınca kurulan 10/9 Esas Numaralı 
Meclis Araştırma Komisyonu'nun 19.06.2003 tarih ve 266 sıra sayılı 1113 sayfalık 
Raporunun incelenmesinde: 

Komisyon Raporunun 9. sayfasının, 3. paragrafında, "Komisyonumuz görev süresinin 
sınırlı oluşu ve karşılaştığı engeller nedeniyle, çok arzu etmemize rağmen bir çok alanda 
inceleme ve araştırma imkanı bulamamıştır" ifadesi kullanılmıştır. Yolsuzlukları Araştırma 
Komisyonu Üyesi Saym Nimet Çubukçu da 18.09.2003 tarihinde Vatan Gazetesine vermiş 
olduğu mülakatta, "Yolsuzlukların ancak üçte birine bakılabildiğini" açıklamıştır. 

Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

1- Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan raporun 182. sayfasımn 
3. paragrafında, "Mali durumları bozulduğu için el konulmuş bulunan bankaların 
sorumluluğu TMSF'ye aittir. Devir işlemlerinin gerekçesi "bankanın daha fazla 
zarar üretmemesini önlemek" olduğuna göre, TMSF yönetimindeki bankaların 
devirden sonra hızla risklerinden arındırılarak zarar etmemesi gerekir. Ancak, 
bankaların Fona devrinden sonra oluşan 12.9 katrilyon liralık Fonlama zararına 
TMSF ve BDDK yönetiminin sebep olduğu tespit edilmiştir" ifadesi yer 
almaktadır. 

Raporda atıfta bulunulan bu yöneticiler hakkında herhangi bir soruşturma 
açılmış mıdır? Açılmamışsa, böyle bu konuda bir soruşturma açılması 
düşünülmekte midir? 

2- 183. maddenin 1, 2 ve 3. paragraflarında, "El konulan bankalardan devralman 
alacakların faizli bakiyelerinin yaklaşık 15 milyar dolara ulaştığı, ancak, BDDK ve 
TMSF raporlarına göre tahsilatların (yüzde 1-2) çok cüz'i olduğu ve bunun da 
başlıca sebebinin TMSF'nin takip işlemlerinin yetersizliği ve TMSF kapsamındaki 
bankaların ticari ve bireysel kredilerinin halen sağlıklı bir şekilde hesaplarının 
kesinleştirilemediğinden kaynaklandığı tespit edilmiştir" ifadesi yer almaktadır. 
Buna göre: 

a. Bu işlemleri takip etmek için neden TMSF'ye uzman ve aktif personel 
takviyesi yapılmamaktadır? 

b. Kredi takiplerini yavaşlatanlar ve tahsilatı geciktiren hakkında işlem 
yapılmış mıdır? Yapılmamışsa, yapılması düşünülmekte midir? 
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c. TMSF kapsamındaki bankaların bir çoğunun birleşme ve devirden önce 
genel kabul görmüş ihale ve satış yöntemleri denenmeden, yalnız teklif 
alma usulü ile bir çok taşınmaz veya iştirak elden çıkarılarak zarara 
uğratıldığı kanaatine varılmıştır. Bu yanlış uygulamayı yapanlar hakkında 
ve zararın tazmini hususunda herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapılması 
düşünülmekte midir? 

d. 183. sayfanın 4. paragrafında, mevcut varlıkları ile TMSF'nin devasa bir 
KİT görünümünde olduğu ve bilançosunun büyüklüğünün devlet 
bütçesinin 1/3' üne yaklaştığı ve Hazinece aktarılan kaynağın bir yıllık 
vergi gelirlerinin yansına ulaştığı tespit edilmiştir. Bu kuruluşun doğru 
dürüst yönetilmesi ile ilgili olarak, gerek teknik, gerekse idari tedbirlerin 
alınması düşünülmekte midir? 

ı- 183. sayfanın 6. paragrafında, bankaların devirleri sırasında TMSF'nin 
özkaynaklarının sınırlı olması nedeniyle büyük ölçüde Hazine kaynaklarından 
istifa edildiği, Hazineden yapılan borçlanmaların ise yıllık olarak 8 katrilyonun 
üzerinde bir faiz maliyeti oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu maliyetin devamlı 
büyüyeceği hesaplanarak, bir tedbir alınması düşünülmekte midir? 

I- 184. sayfanın 1..2., 3 . paragrafında: 
a. "BDDK'nın, bankacılık alanında bir taraftan düzenleyici, diğer taraftan da 

icracı konumda bulunmasının ciddi bir yapılarıma zaafı olduğu ortaya 
çıkmıştır. Bu durum, BDDK'nın bankaların devri sırasında tarafsız bir 
şekilde karar vermesini engellemektedir. Çünkü alınacak devir karan 
sonucunda bankanın yönetimi de üstlenmek BDDK'nın görevidir" ibaresi 
bulunmaktadır. 

BDDK'nın hem icracı, hem de düzenleyici konumda bulunması 
kamu menfaati açısından çelişkili bir durum oluşturmak mıdır? Bu 
karmaşık ve adaletsiz yapının düzeltilmesi için yeni ,bir. düzenlemeye 
gidilmesi düşünülmekte midir? 

b. "TMSF'ye devredilen bankaların Bankalar Yeminli Murakıplannca 
denetlenmesinin mümkün olmadığından, TMSF'nin denetim 
yetersizliğinden zaafa düştüğü ve bünyesindeki bankaların da bu yüzden 
çok zarara uğradıktan tespit edilmiştir." Bu tespitler doğrultusunda, TMSF 
konusunda yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 

5- 184. sayfanın 6. paragrafında, "BDDK TBMM adına denetime tabii tutulmalıdır. 
TBMM adına denetim bütçe denetimi ile sınırlandınlamalı, kurumun istisnasız 
bütün işlemleri özellikle, performans denetimi yoluyla denetlenmelidir" ifadesi yer 
almaktadır. Bu tespit doğrultusunda, BDDK'nın TBMM tarafından denetlenmesini 
nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz? 

6- 185. sayfanın 1. paragrafında, Bankalar Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle ilgili 
olarak bankalann usulsüz kredi vermelerine ilişkin bir suç tanımı ve suçun 
yaptmmı yer almamaktadır: 

a. Örneğin, zimmet suçlan TCK'nın 508 v e 510 maddelerine göre 
açılmaktadır. Buna karşın Bankalar Kanunu'nda mevzuata aykın kredi 
kullandırılmasına ilişkin ayırca bir suç tanımının bulunmamaktadır. Suçun 
niteliğinin doğru tespit ve adaletin tecellisi için bu suç tanımı hakkında bir 
kanun maddesi hazırlanması düşünülmekte midir? 

b. 2 . paragrafta ise, "TCK'nın 503 ve 504/1, 504/8 maddelerinde yer alan 
banka v e kredi kuruluşlanna karşı işlenen suçlann, Bankalar Kanunu'nda 
yer alan düzenlemelerle uyumunun sağlanması ve bankacılıkla ilgili 
suçlann iki ayn kanunla düzenlenmiş olmasından kaynaklanan karmaşa, bu 

suçlar ya da sadece Bankalar Kanunu'nda ya da sadece TCK'da 
düzenlenerek giderilmelidir" ifadesi yer almaktadır. B u tespit 
doğrulutusunda yeni bir düzenlemeye gidilmesi düşünülmekte midir? 

c. Araştırma Komisyonunun Bankalar Kanunu'nun 24/4 maddesindeki, 
"Açılacak davalar ilgili bankanın merkezinin bulunduğu yerdeki 
mahkemelerde görülür" hükmünün değiştirilerek, "fiilin işlendiği yerin 
yetkili mahkemesinde görülmelidir" tavsiyesine uyacak değişikliği 
yapmayı düşünmekte misiniz? 

7- 185. sayfanın 6. Bankalar Kanunu'nun kovuşturma usulüne ilişkin 23 ve 24. 
maddelerinde, TCK'nın ve diğer kanunlara aykınlıklara ilişkin raporların 
bekletilmeksizin yargıya intikal ettirileceğine ilişkin hüküm bulunmasına rağmen, 
raporların zamanında yargıya aksettirilmedigi tespit edilmiştir. Kanunda, bekleme 
olduğunda bu kararlann otomatik olarak Danıştay denetime tabii olması gerektiği 
vurgulanmaktadır, bu da davanın sonuçlanmasının gecikmesine sebep olmaktadır. 

Bu konuda görev ihmali bulunan yöneticiler hakkında bugüne kadar bir 
işlem yapılmış mıdır? Yapılması düşünülmekte midir? 
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KONU :7/2850-6084 esas sayılı yazılı 
soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a)17.06.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2850-6084/20136 sayılı yazınız. 
b)Başbakanlığın 23.06.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-366-14/2972 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen 
ve Sayın Başbakan tarafından da koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip olunan 
7/2850-6084 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'nın 09.07.2004 tarih, BDDK.2004.01.KİK. 1-8303 ve 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanlığı'nın 13.07.2004 tarih, TMSF.01.BHI.01-
25024 sayılı cevabi yazıları ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı / 

EKLER : 
EK-1: BDDK Başkanlığı'nın 09.07.2004 tarih ve 8303 sayılı yazısı.(4 sayfa) 
EK-2: TMSF Başkanlığı'nın 13.07.2004 tarih ve 25024 sayılı yazısı.(1 sayfa) 

^ 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi) 

SAYI : BDDK.2004.01.KİK.1- Z^Z 0 9 TEMMUZ 2004 
KONU: Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doc.Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: 25.06.2004 tarih ve B.02.0.001/(01)6033 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Emin 
ŞİRİN'in yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/2850 
sayılı soru önergesinde yer alan ve Kurumumuzu ilgilendiren hususlara ilişkin cevaplarımız 
aşağıda sunulmaktadır. 

4-a) 4389 sayılı Bankalar Kanununun, 5020 sayılı Kanun ile değişik 15 inci 
maddesinin (4) numaralı fıkrasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) karar 
organının Fon Kurulu olduğu belirtilmiş ve Fon Kurulunun ilgili Bakanın önerisi üzerine 
Bakanlar Kurulu tarafından atanan yedi üyeden oluştuğu hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, 
5020 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile Kurumumuz ve TMSF tüzel kişilikleri birbirinden 
ayrılmış olup, Kurumumuzun TMSF'ye devrettiği bankalarla ilgili olarak icracı konumunda 
olması yönündeki sorun çözümlenmiştir. 

4-b) 4389 sayılı Bankalar Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, bu 
Kanun ile diğer, kanunların bankalarla ilgili hükümlerinin uygulanmasının ve her türlü 
bankacılık işlemlerinin denetimi ve bankaların varlıkları, alacakları, öz kaynaklan, borçlan, 
kar ve zarar hesaplan arasındaki ilgi ve dengelerin ve mali bünyeyi etkileyen diğer tüm 
unsurlann tespit ve tahlilinin Bankalar Yeminli Murakıplan ve Yardımcılan tarafından 
yapılacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, Bankalar Yeminli Murakıplannm TMSF'ye 
devredilen bankalar da dahil olmak üzere tüm bankalan denetleme yetkileri bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere, TMSF'ye devredilen ve/veya faaliyetleri durdurulan bankalara ilişkin 
alınan bu kapsamdaki kararlar, Bankalar Yeminli Murakıplan ve Yardımcılannca bahsekonu 
bankaların mali bünyelerine ilişkin olarak yapılan tespit ve analizlere dayanmaktadır. Söz 
konusu bankalar ile ilgili devir bilançolan da yine Bankalar Yeminli Murakıplan ve 
Yardımcılan tarafından hazırlanmaktadır. TMSF'ye devir ve/veya faaliyetlerinin 
durdurulması sonrasında da ilgili bankalar nezdinde Bankalar Kanunu ve diğer kanunlann 
bankalarla ilgili hükümlerinin ihlali dolayısıyla belirtilen gelişmelere yol açan banka 
görevlilerinin tespiti için Bankalar Yeminli Murakıplan ve Yardımcılan görevlendirilmeye 
devam edilmektedir. Bu bankalarda düzenlenen gerek Bankalar Kanununun adli ceza 
gerektiren hükümlerine gerekse başta Türk Ceza Kanunu (TCK) olmak üzere diğer mevzuat 
hükümlerine aykmlık oluşturan uygulamalann müsebbipleri hakkında tanzim edilen raporlara 
bağlı olarak Kurumumuz veya TSMF tarafından açılan davalar ile ilgili bilirkişilerce verilen 
görüşler de raporu düzenleyen Bankalar Yeminli Murakıplan ve Yardımcıları tarafından 
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değerlendirilmektedir. Tüm bu uygulamalardan da görüleceği üzere, TMSF'ye devredilen 
bankalar da Bankalar Yeminli Murakıplannca denetlenmektedir. 

5) "4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 7 nci maddesi uyannca Kurumumuzun 
yıllık hesaplan Başbakanlık tarafından belirlenen Başbakanlık müfettişi, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu denetçisi ve Maliye müfettişinden oluşan bir komisyon tarafından 
denetlenmektedir. Aynca, anılan madde uyannca Kurumumuzun faaliyetleri hakkındaki yıllık 
rapor, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlar Kuruluna sunulmaktadır. 

Diğer taraftan, Kurumumuz, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yer aldığından 01.01.2005 
tarihinden itibaren bu Kanun çerçevesinde denetime tabi tutulacaktır. 

Aynca, Kurumumuzun denetimine ilişkin hususlar, diğer ülkelerdeki muadil otoriteler 
açısından geçerli olan uygulamalar ve AB mevzuatı esas alınarak değerlendirilmekte olup, bu 
çerçevede çalışmalar sürdürülmektedir. 

6-a) 4389 sayılı Bankalar Kanununun yürürlüğe girdiği 23.06.1999 tarihinden önce, 
yürürlükteki mevzuat gereği, zimmet suçu sadece memurlar tarafından işlenebilen bir suç 
olduğundan, özel bankaların mensuplan tarafından zimmet suçu işlenmesi söz konusu 
olmamakta, bunlar tarafından işlenen ve memur olsalardı zimmet suçuna vücut verecek olan 
fiiller, ancak TCK'nın 508 ve 510 uncu maddelerine aykınlık oluşturmakta idi. Ancak, 4389 
sayılı Bankalar Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte, özel bankaların mensuplan 
tarafından işlenen bu nitelikteki suçlann da zimmet sayılması öngörülmüştür. Bununla 
birlikte, Anayasanın 15 inci ve TCK'nın 2 nci maddesi gereğince, 4389 sayılı Bankalar 
Kanununun yürürlüğe girdiği 23.06.1999 tarihinden önce işlenen ancak, Kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra tespit edilen suçlann zimmet suçu kapsamına alınması mümkün 
olmadığından, söz konusu suçlar, TCK'nın 508 ve 510 uncu maddelerine aykınlık 
oluşturmakta ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda düzenlenen zimmet suçu kapsamına 
girmemektedir, önergede belirtildiği şekilde, "zimmet suçlarının TCK'nın 508 ve 510 uncu 
maddelerine göre-açılması"nın hukuki gerekçesi yukarıda açıklandığı gibidir. 

Diğer taraftan, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) numaralı 
fıkrasında, "Banka yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları görevleri 
dolayısıyla kendilerine tevdi olunan veya muhafazaları, denetim veya sorumlulukları altında 
bulunan bankaya ait para veya sair varlıkları zimmetlerine geçirirlerse altı yıldan oniki yıla 
kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılacakları gibi bankanın uğradığı zararı tazmine 
mahkum edilirler." denilmekte aynca, söz konusu maddeye 5020 saydı Kanun ile eklenen 
(4) numaralı fıkrada da; "Fon alacaklarından; temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve 
denetimi Fona intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve 
yetkileri Kurul tarafindan kaldırılan bankalar ile tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon 
tarafindan tasfiye işlemleri başlatılan bir bankanın; hukuken veya fiilen yönetim ve 
denetimini elinde bulunduran yönetici olsun veya olmasın gerçek kişi ortakların 15/a 
maddesinde sayılan fiiller sonucu bankanın kaynaklarını, bankanın emin bir şekilde 
çalışmasını tehlikeye düşürecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kendilerinin veya 
başkalarının menfaatlerine kullandırmakla bankayı her ne suretle olursa olsun zarara 
uğratarak kendilerinin veya başkalarının malvarlığının artışına neden olmaları zimmet 
olarak kabul edilir. Bu fiilleri işleyenler hakkında on yıldan yirmi yıla kadar ağır hapis ve 
yirmimilyar liradan seksenmilyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolumır. Ayrıca, 
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meydana gelen zararın Hazine alacağı olarak müteselsilen ödenmesine karar -verilir. " hükmü 
yer almaktadır. 

Ayrıca, kredi verme usulüne ilişkin olarak 27 Haziran 2001 tarih ve 2444S sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" te 
hükümler bulunmakta olup, bu hükümlere aykırılık halinde 4389 sayılı Bankalar Kanununun 
21 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (1) bendi hükmü uyarınca idari para cezası 
uygulanabilmektedir. 

Sonuç olarak, usulsüz kredi verilmesinin tespiti halinde "suçun niteliğinin doğru 
tespiti ve adaletin tecellisini** temin edecek gerekli düzenlemeler 4389 sayılı Bankalar 
Kanununun yürürlüğe girmesinden itibaren mevcut bulunmaktadır. 

6-b) Bilindiği üzere, TCK'nın 503 ve 504 üncü maddelerinde dolandırıcılık suçu 
düzenlenmektedir. Kanun koyucu, bu suça ilişkin cezanın hangi hallerde ağırlaştırılacağmı da 
saymak suretiyle belirlemiştir. Böylece, TCK sistematiği içinde dolandırıcılık suçu açısından 
uyumluluk sağlanmıştır. Ancak, dolandırıcılık suçu sadece bankacılık sektöründe işlenebilen 
bir suç değildir. Zira, 504 üncü maddenin (2) numaralı fıkrasında sigorta bedelinin alınması 
amacıyla işlenmesi, (3) numaralı fıkrasında kredi kurumlarının yanı sıra, posta, telgraf, 
telefon işletmelerinin vasıta olarak kullanılması da ağırlaştırıcı neden olarak öngörülmüştür. 
Bu noktada, Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan raporda yer verilen 
"bu suçların ya sadece Bankalar Kanununda ya da sadece TCK'da düzenlenmesi" şeklindeki 
önerinin kabul edilmesi halinde, TCK'da bir bütün olarak, değişik alanlarla ilgili olarak 
düzenlenmiş bulunan suçun, ilgili olduğu her alanda, o alana ilişkin mevzuatta düzenlenmesi 
gibi bir durumun ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Uygulanması yasa koyucunun takdiri 
kapsamında kalan bir husus olmakla birlikte, böyle bir uygulamanın TCK'nın sistematik 
uyumunu ve söz konusu suç açısından yargı mercilerinde var olan uygulama birliğini 
bozabileceği açıktır. 

Sonuç olarak, dolandırıcılık suçu niteliği itibariyle sadece bankacılık alanına münhasır 
bir suç olmadığından genel kanun niteliği taşıyan TCK'da. düzenlenmiş olmasının uygun 
olduğu düşünülmekte olup, bu nedenle de dolandırıcılık suçunun Bankalar Kanununda ayrıca 
düzenlenmesi yönünde bir düzenleme çalışması bulunmamaktadır. Bu durumda, zimmet suçu, 
Bankalar Kanununda ayrıca düzenlenmişken, dolandırıcılık suçunun neden düzenlenmediği 
hususu tereddüt yaratabilirse de; zimmet suçunun TCK'da özgü suç olarak düzenlenmiş 
olması nedeniyle özel banka mensuplarına uygulanamadığı için Bankalar Kanununda ayrıca 
düzenlendiği; ancak, dolandırıcılık suçunun TCK'ya yazılı hali ile herkesi kapsar nitelikte 
bulunması karşısında, dolandırıcılık suçunun Bankalar Kanununda ayrıca düzenlenmesi 
yönünde bir ihtiyaç doğurmadığı düşünülmektedir. 

6-c) 5O20 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, Bankalar Kanununda yazılı 
suçların hepsinin "ilgili bankanın bulunduğu yer mahkemelerinin yetkisinde** olduğu 
öngörülmekte idi. Ancak, 5020 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile bu hüküm, sadece 22 nci 
maddenin (3) ve (4) numaralı fıkralarında düzenlenen suçlarla ilgili olarak daraltılmıştır. 
Başka bir deyişle, 5020 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle, Bankalar Kanununda yazılı 
bütün suçlar değil sadece 22 nci maddenin (3) ve (4) numaralı fıkralarında yazılı suçlar ilgili 
bankanın bulunduğu ilin adıyla anılan ağır ceza mahkemelerinde görülecektir. 

Diğer taraftan, 22 nci maddenin (3) ve (4) numaralı fıkralarında yazılı suçların, bir 
kredi kuruluşunun genel müdür yardımcısı ve üstü seviyedeki mensupları tarafından ya da 

bunların iştiraki ile işlenmesi halinde, ilgili kredi kuruluşunun bulunduğu ilin adıyla anılan 
ağır ceza mahkemelerinde görülmesine yönelik olarak Bankalar Kanununda değişiklik 
yapılması düşünülmektedir. 

7) Kurumumuzca, yapılan denetimler sonucunua hazırlanan mevzuat rapoiıoıı, söz 
konusu raporlarda yer alan tespitlerin tutarlılığı ve mevzuat karşısındaki durumu gibi kriterler 
dikkate alınmak suretiyle değerlendirilmekte ve ilgili Savcılıklara zamanında intikal 
ettirilmektedir. Ancak raporların Savcılıklara intikal ettirilmesi aşamasında, mevzuat 
hükümlerinin uygulanmasına yönelik tereddüt oluşturan hususların ortaya çıkması halinde 
gerek Kurumumuzun Hukuk İşleri Dairesi ve Düzenlemeler Dairesinden, gerekse 
Kurumumuz Hukuk danışmanlarından görüşler alınabilmektedir. Raporlara ilişkin hukuki 
görüşler alınması yargı sürecinin daha sağlıklı işlemesinin temin edilmesine yönelik olup, bu 
uygulamanın raporların gecikmeli olarak işleme konulması şeklinde yorumlanmasının uygun 
olmadığı düşünülmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 

^/Lyf^/^ly^^ 
^Tevf îk BtL 

Başkan 
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TASARRUF MEVDÜATI SIGORTA FONU 
(Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü) 

SAYI:TMSF.01.BHL01 - XS o i H 13.07.2004 

DEVLET BAKANI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdullatif ŞENER) 

İlgi: 25.06.2004 tarih ve B.02.0.001 (01)6033 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in ilgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekindeki 
07.06.2004 tarihli yazısında ifade edilen sorulara ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu'nu ilgilendiren konulara ilişkin değerlendirmelerimize aşağıda yer verilmiştir. 

1-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu nezdindeki maliyetlerin oluşmasında sorumluluk 
atfedilmesi muhtemel kamu görevlileri ile denetim kuruluşlarının olup olmadığı hususu ilgili 
kurum ve kuruluşlarca tetkik edilmektedir. 

a)Fon, kendisi ile ilgili olarak ortaya çıkan zararı çözümleme sürecindeki bankalardan 
devraldığı kredilerin tahsili ile yine bu bankalardan devraldığı gayrimenkul ve iştiraklerin 
satışından tazmin ve tahsili için yoğun bir çaba sarfetmektedir. Ancak tahsil sürecinin 
etkinliğini artırmanın devralınan zararları azaltmanın tek yolu olduğu, inkar edilemez bir 
gerçektir. TMSF yönetimi bu amaçla hem organizasyonun yenilenmesi hem de tahsil 
sürecinin hızlandırılması için çalışmalar yapmaktadır. 

b,c)l.sorudaki cevaplarımıza ilave olarak, kurum bünyesindeki işlemler, yıllık hesaplar ile 
harcamalar Başbakanlık Müfettişi, Maliye Müfettişi ve Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Denetçisi'nden oluşan bir ekip ile bağımsız dış denetim firması tarafından 
denetlenmekte, kurum bünyesinde yapılan işlemler ayrıca TMSF Denetlemeler Dairesi 
tarafından incelenmektedir. Denetlemeler sonucunda ihmal ve kusuru tespit edilen ilgililer 
hakkında gerekli yasal işlemler tesis edilmektedir. 

3-Fon tarafından tazmin ve tahsil edilebilecek tutarla maliyetleri arasındaki farkı temsil eden 
Hazine borcunun nasıl tasfiye edileceği hususunda ilgili kurumla görüşmeler 
sürdürülmektedir. 

Bilgi ve değerlendirmelerinize arz ederim. 

Ahmet ERTÜRK 
Başkan 
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4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir Meclis araştırması komisyonu raporunda tespit 
edilen bazı konulara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in 
cevabı (7/2898) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç.Dr. Abdüllat 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz^desyn. 09.06.2004 

ŞİRİP 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

T.B.M.M. Yolsuzlukları Ve Hukuksal Nedenlerini Araştırma Komisyonu'm 
çahşmalan çerçevesinde tespit edildiği üzere, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2001/2C 
E sayılı dava dosyası ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 

Şişli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, 1999/1099E sayılı dosyası ile İngiltere yetki 
adli makamına başvurulmuş ve Bankanın muhtelif tarihlerde satın aldığı topla 
287.7 milyon USD tutarındaki Amerikan Hazinesi Tahvilleri vasıtasıyla Nerg 
Grubu'nun Muhtelif firmalarına kredi temin etmiş olduğu ve banka tarafından alın: 
tahvillerin kaynağı üzerinde yapılan araştırmada söz konusu tutarın Nergis Grul 
firmalarının İngiltere ve İsviçre'de mukim bazı kuruluşlardan sağladığı işletn 
kredilerinin oluşturduğunun tespit edildiği belirtilmiştir. 

Interbank tarafından satm alman toplam 287 milyon USD'lik ABD hazine bonolarn 
dayalı kredi ve swap işlemi yapılıyor. Bu işlem Lehman Brothers ve BVI'da 
Emberton Trading ve Interbank tarafından gerçekleştiriliyor. Bununla, bankaya haki 
hissedarın banka öz kaynaklarının %25'den fazlasını kredi olarak kullanamama 
maddesini delmek için paranın BVI üzerinden geçerek başka şirketlere ve şahısla 
geçmesini hedefliyor. 

Bu durum banka hortumunun yurtdışı bağlantısı, yapılan tüm yolsuzluklar 
uluslararası ayağıdır. 

Elde edilen bilgi ve belgelere göre; ABD Federal Deposit Insurance Corporation'ı 
Kasım 4,1998 tarihli FDIC yetkili müdürü Mark S. Schmidt tarafından T.C. Merk 
Bankası'na hitaben yazılan yazıda Interbank hakim hissedarının Nevvyork1 

uluslararası banka kurma talebi olduğu, bu talebi değerlendirmek için banka haki 
hissedarı, Interbank, Etibank ve bankacılıkla ilgili diğer çahşmalan hakkında bil 
istenmiş ve dahası, T.C Merkez Bankası'nın gözetim yetkisi bulunup bulunmadı 
sorulmuştur. Ayrıca, 7 Nisan 1997 tarihli yazılarında da, Merkez Bankası'nda 
yukarıda bahsedilen konular ile ilgili bilgi istenmiştir. 

Buna karşın, Interbank o dönemde Merkez Bankası'nın gözetim ve Denetiminde 
Bankalar Yasası 64 kapsamında olduğu halde, T.C Merkez Bankası 11 Haziran 19' 
ve B.02.2.TCM.0.07.00.01-12 sayılı ve o dönem Merkez Bankası yetkilileri Sa> 
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Aydın Esen ve Sayın İ. Hakkı Arslan'ın imzasını taşıyan yazıyla, Interbank hakkında 
olumlu bir tablo çizilmiştir. Buna göre, 

İnterbank'ın, o dönemde Merkez Bankası'nın gözetim ve denetiminde olduğu ve BK 
64 kapsamında olduğu ve içinin o tarihte boşaltıldığı murakıp raporları ve yurtdışı 
istinabeler neticesinde elde edilmiş olan bilgi ve belgelerle sabit durumda iken, 

1. Bu işlemin gerçekleştirilmesine neden izin verilmiştir? Ve ilgileri hakkında 
dava açılmış mıdır? Açılmadıysa neden açılmamıştır ve açılması 
düşünülmekte midir? 

2. Bu olumlu yazıya karşısında, Hazine müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel 
Müdürü Sayın Adnan Yaylacı neden herhangi bir işlem yapmamış ve bu 
yazıya hitaben bir cevap vermemiştir? 

3. Bu olumlu yazıya rağmen, ABD Üst Kurulu FDIC ( Federal Mevduat 
Sigortası Kurumu ), neden bu talebi olumlu karşılamamıştır? ( EK-4 ) Bu 
konuya ilişkin olarak da, ilgili belgeler hakkında ve konu hakkında 
araştırma yapılması ve tarafıma bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim. 

» İngiltere'de ilk kez bir Türk mahkemesi aracılığıyla, Türkiye İngiltere arasındaki 
18.03.1968 tarihli "Cezai Meselelerde Adli Yardımlaşma Anlaşması" çerçevesinde, 
25.01.2001 tarihinde bir "cross examination" yani bir çapraz sorgulama 
gerçekleştirilmiştir. Ve bu sorgulama sırasında; ABD hazine bonolarına ilişkin olarak, 
İngiltere Sulh Hakimi huzurunda, Lehman Brothers şirketinin yetkililerinin ifadeleri 
alınmış ve bu yargılama sırasında, bu işlemi yapan tanıklardan Lehman Brothers 
yetkilisi Uzay Kozak'ın interbank'ın bu tür işlemlere bakan biriminde daha önce 
çalıştığı belgelenmiştir. Bu durum göstermektedir ki, ilgili olayda organize bir işbirliği 
söz konusudur. 

İngiltere'deki duruşma sırasında, yurt dışına transferi gerçekleştirilen 287 milyon USD 
tutanndaki işlemi Lehman Brothers adına yapan Uzay Kozak'ın İnterbank'ın bu tür 
birimlerinde çalıştığı belgelenmiş olduğuna göre, 

4. İlgili kişinin hakkında soruşturma açılmış mıdır? Eğer açılmadıysa, 
açılması düşünülmekte midir? 

• Bununla birlikte, duruşmada ibraz edilen belgelerde paraların transferi olarak 
kurulduğu anlaşılan Emberton Trading'in, işlemin yapılmasını teminen Avrupa Birliği 
şirketi olduğu beyan edilmiş ve bu işlemi yapmadan yalnızca 15 gün önce kurulduğu 
da bu duruşma sırasında ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği şirketi olarak gösterilmesi, 
olayın sahtecilik boyutunun açık ispatı olmaktadır. 

Paraların hortumlanması, transferi için Biritish Virgin Island'da kurulan ve kutu 
şirket olarak kullanılan Emberton Trading Ltd Şirketi'nin işlemin yapılmasından 15 
gün öncesinde kurulduğu belgeli olarak ortaya çıkmış olduğuna göre, 

5. Bu işlemin Uluslararası Bankacılık suçu teşkil edip etmediği anlaşılmış 
mıdır? Ve bu konu hakkında gerekli işlem yapılmış mıdır? Yapılmadıysa 
neden yapılmamıştır ve yapılması düşünülmekte midir? 
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Yine Mc. Gowan, bu tür işlemlerin kendi tecrübesine göre şirketler tarafindan her 
zaman kullanılan bir yol olduğunu belirtiyor. Bu diğer bankalarda da aynı yöntemin 
geçerli olduğunu anlatıyor. Mc. Gowan, Emberton'un SFA üyesi olup olmadığım 
bilmediğini ve Emberton'un neden Avrupa Birliği şirketi olarak işaretlendiğini 
bilmediğini söylüyor. 

Lehman Brothers yetkilileri Mc. Gowan ve Uzay Kozak, olayımızdaki para transferi, 
hortumlama işlemi ile ilgili yöntemin diğer bankalarda da aynen uygulandığım 
söylemektedirler. Bu beyan Türkiye'deki banka hortumlama olayının DNA'smı ortaya 
çıkarır niteliktedir. Ve bu Türkiye için son derece önemlidir. Bu durumda, 

6. Bakanlığınızca herhangi bir araştırma ve soruşturma yapılmış mıdır? 
Yapılmadıysa neden yapılmamıştır ve yapılması düşünülmekte midir? 

• İngiliz Mahkemesi aslında yetkisi olmadığı halde, Şişli Asliye Ceza Mahkemesi'nin 
isteği üzerine ve istinabe yoluyla yukarıda belirtilen duruşmayı yaptığı halde, ekli 
Hürriyet Gazetesi'nin 30.01.2001 tarihli haberine göre ve dosya içeriğine göre 
Lehman Brothers Ltd. Şirketi'nin isteği üzerine duruşma tutanaklarına yayın yasağı 
konulmuş ve gizlilik kararı alınmıştır. Bu durum karşısında, 

7. Lehman Brothers'm uluslararası prestijini korumak amacıyla alınan bu 
karar ve yapılan işlemler Hazine'yi zarara sokucu işlemler olması nedeniyle 
soruşturulmuş mudur? 

8. Hazine'nin bu açık zararı karşısında, bu zararın tahmini için Hazine ya da 
ilgili kurum ve kuruluşlara, Lehman Brothers aleyhine takipte bulunulması 
herhangi bir şekilde tavsiye edilmiş midir? Ve bu zarann tazmini için dava 
açılmış mıdır? Eğer açılmadıysa neden açılmamıştır? 

• 1999 yılından itibaren, bankaların hortumlanmasının ardından bakanlığınızca yapılan 
çalışmalar çerçevesinde Bankalar Yeminli Murakıpları'nın 08.09.2000 tarih ve M-
10/53 sayılı Raporu'nda, olaylar derinliğince incelenmiş ve alınacak tedbirlere ilişkin 
geniş bir rapor verilmiştir. Buna göre, 

9. Devletin konuyu en yalın takip eden birimlerince hazırlanan ve 
hortumlama tedbirlerini içeren bu rapor neden dikkate alınmamıştır. 
Dikkate alınması düşünülmekte midir? 
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T.c. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B.02.0.001/01- C ' S V ^ l<< A»?/2004 
KONU : 7/2898-6122 esas sayılı 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :21.06.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6120 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/2898-6122/20226 
sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak T.C.Merkez Bankası Başkanlığı'nın 
09.07.2004 tarih, B:02.2.TCM.0.07.00.02-8/052519 sayılı ve Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu Başkanlığı'nın 30.06.2004 tarih, BDDK.2004.01.KİK.1-7916 sayılı cevabi 
yazıları ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

BANKACILIK DÜ2ENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Kurul İşleri ve Karar lar Dairesi) 

SAYİ :BDDKL2004.01.KİK.l -^3' f c > « g HAZİRAN 2ÖfM 
K O N U : Soru önergesi 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
(Sn. Doç .Dr . Abdül lat i f Ş E N E R ) 

İLGÎ: a) 14.O8.20O3 tarih ve B.O2.O.001/06-2672 sayılı yazınız. 
b) 23 .03 .2004 tarih ve BDDK.DEG/33-2 /4015 sayılı yazımız. 
c) 21 .06 .2004 tarih ve B.02.0.001/(01)6010 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgi (c) de kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen istanbul Milletvekili 
Emin ŞİRİN'in yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Mecl is i 
Başkanlığına sunduğu 7/2898 sayılı soru önergesinde yer alan hususların cevaplandırılması 
istenilmektedir. 

Kurumumuz kayıtlarının incelenmesi sonucunda, İstanbul Milletvekili Emin ŞİRlN' in 
söz konusu önergedeki sorularının daha önce ilgi (a) yazınız ile Kurumumuza gönderildiği ve 
bu soruların, bir örneği ekte yer alan ilgi (b) yazımız ile de cevaplandınldığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerini arz ederim. 

^Tevfîk B İ L f f İ N 
Başkan 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
Değerlendirme ve Uygulama Dairesi 

SAYI: BDDK.DEG/33~2.JUQ\5 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn.AbdülIatif ŞENER) 

İlgi: 14.08.2003 tarih ve B.02.0.001/06-2672 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız eki, İstanbul Milletvekili Emin Şirin tarafından hazırlanan ve 
Makamlarına iletilmiş bulunan notta (Not) yer alan hususların birden fazla kurumu 
ilgilendirmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması sürecinde talep edilen bilgilerin 
sağlanmasının uzunca bir sure almış olması nedeniyle mezkur yazınızın cevaplandırılmasında 
gecikme meydana gelmiş olmakla birlikte, Notta belirtilen hususlara ilişkin görüşlerimiz 
aşağıda yer almaktadır. 

- Notta, ABD Federal Deposİt Insurance Corporation (FDIC) tarafından, Interbank A.Ş. 
hakim ortağının Newyork'ta uluslararası banka kurma talebi üzerine Türkiyede yetkili 
makamlardan bilgi istendiği ifade edilerek, anılan dönemde Interbank A.Ş.'nin (Banka) 
Bankalar Kanununun 64 üncü maddesinde yakından izleniyor olmasına rağmen neden bu 
yazıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından olumlu cevap verildiği, bu 
olumlu yazı karşısında, Hazine Müsteşarlığı (Müsteşarlık) Banka ve Kambiyo Genel 
Müdürlüğü tarafından neden herhangi bir işlem yapılmadığı ve bu yazıya hitaben bir cevap 
verilmediği, ayrıca bu olumlu yazıya rağmen, FDIC tarafından neden bu talebin olumlu 
karşılanmadığı sorulmaktadır. 

FDIC'nin Müsteşarlık ile T.CJvLB.'yi muhatap 04.04.1997 tarihli yazılarında; 
Bankanın hakim ortağı Cavit Çağlar'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde bir banka kurma 
talebinin olduğu belirtilerek, gerek Müsteşarlığın gerek Merkez Bankasının konuya ilişkin 
tutumlarının ne yönde olduğunun bildirilmesi istenmiştir. 

Merkez Bankasının 11.06.1998 tarih ve B.02.2.TCM.0.07.00.01-12-66336 sayılı 
yazısının incelenmesinden; FDIC'ye yazı tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat ve 
Banka hakkında bilgi verildiği görülmektedir. Yazıda, Müsteşarlığın 3182 sayılı Kanun 
çerçevesinde bankacılık sektörünün ana denetim otoritesi olduğu, Merkez Bankasının da 
kendi kanunu çerçevesinde bankaları denetleme yetkisinin bulunduğu belirtilmiş ayrıca, 
Bankanın ortaklık yapısı, şube ve personel sayısı ile ödenmiş sermayesi hakkında bilgi 
verilerek bilanço ve gelir tablolarının birer örneği yazı ekinde gönderilmiştir. Merkez 
Bankasının mezkur yazısında, Banka ve hakim ortaklar hakkında müsbet ya da menfi bir 
bildirimde bulunulmamakla birlikte, 3182 sayılı Kanunun 90 mcı maddesi çerçevesinde 
yabancı ülkelerin denetime yetkili mercilerince istenilen bilgilerin, Müsteşarlık veya Merkez 
Bankası tarafından karşılıklılık ilkesinin gözetilmesi ve açıklanmaması şartıyla 
verilebileceğinin belirtildiği anlaşılmaktadır. 

Öte yandan, yapılan görüşmeler çerçevesinde Müsteşarlık Banka ve Kambiyo Genel 
Müdürlüğü tarafından FDIC'ye herhangi bir cevap verilmemiş, Aralık 1998'de Hazine 
Müsteşarlığında yapılan toplantıda Cavit Çağlar'm A.B.D.'de banka kurma talebinden 
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vazgeçtiği ve talebini geri çekeceği belirtilmiştir. Söz konusu banka kurma- talebinin FDIC 
tarafından olumlu karşılanıp karşılanmadığına ilişkin olarak ise Kurumumuz kayıtlarında 
bilgi bulunmamaktadır. 

Notta Bankanın muhtelif tarihlerde satın aldığı toplam 287.7 milyon USD tutarındaki 
Amerikan Hazinesi Tahvillerinin teminat gösterilmesi vasıtasıyla Banka hakim hissedarına 
özkaynakların %25'inden fazla kaynak aktarılmak suretiyle mevzuatın dolamldığı belirtilerek, 
sözkonusu işlemi Lehman Brothers adına yapan Uzay Kozak'm daha önce Interbank A..Ş.*de 
çalıştığının belgelenmiş olduğuna göre ilgili kişi hakkında soruşturma açılıp açılmadığı, öte 
yandan bu işlemle ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı hususunda bilgi talep 
edilmektedir. 

Söz konusu işlemler ile ilgili olarak, bankalar yeminli murakıplarınca yapılan 
incelemeler sonucunda hazırlanan 29.1.1999 tarih ve R-I , R-I, R-l sayılı raporda; verilen 
talimatların aksine davranarak, Bankaca muhtelif tarihlerde satın alınan toplam 287.7 milyon 
USD tutarındaki ABD Hazine Tahvillerinin teminat olarak gösteri Imesf yoluyla gruba kaynak 
aktarılması suretiyle bankanın mali bünyesinin bozulmasına ve zararının artmasına neden 
olunduğu ve bu suretle mudiler ve bankanın önemli miktarda zarara maruz kaldığı tespit 
edilmiştir. Rapora dayanılarak Bankanın eski yönetim kurulu başkanları A. Memduh Yaşa ve 
Erman Yerdelen ile yönetim kurulu üyeleri Teoman Koman, Şerif Ercan, Çetin Ersarı , Alî 
Sedat Ünal, İzzet Reha Poroy, Osman Kayışoğlu, Osman Oy, Yeşim Hatttat ve banka eski 
genel müdürleri Esat Erkuş ve Nedim Ölçer hakkında TCK 508 ve 510, Cavit Çağlar 
hakkında ise TCK 64. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Diğer taraftan, bahse konu Amerika Hazinesi tahvillerinin teminat gösterilmesi 
yoluyla Nergis Grubuna kaynak aktarılması hususunu da kapsayacak şekilde, verilen 
talimatlara aykırı olarak grup firmalarına doğrudan ve/veya dolaylı olarak kaynak aktarılması 
işlemleri ile ilgili olarak bankalar yeminli murakıplarınca yapılan incelemeler sonucunda 
düzenlenen 15.12.1998 tarih ve R-3, R-6 sayılı rapora istinaden A. Memduh Yaşa, Erman 
Yerdelen, Teoman Koman, Şerif Ercan, Çetin Ersan, Ali Sedat Ünal, İzzet Reha Poroy, 
Osman Kayışoğlu, Osman Oy, Yeşim Hattat, Esat Erkuş ve Nedim Ölçer hakkında suç 
duyurusunda bulunulmuştur. 

Söz konusu raporlarda Uzay Kozak'm sorumluluğuna ilişkin herhangi bir tespit yer 
almamaktadır. Konuya ilişkin olarak Interbank A.Ş.'nin külli halefi Bayındırbank A.Ş.'den 
alman yazıda, Uzay Kozak'm 09.02.1989-30.09.1990 tarihleri arasında Bankada çalıştığı ve 
belirtilen olayların geçtiği sırada adı geçenin Bankada çalışmasının söz konusu olmadığı 
belirtilmektedir. 

Yukarıda belirtilen suç duyurulan neticesinde Bursa 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinin 
1999/429 ve İstanbul'a ncı Ağır Ceza Mahkemesinin 1999/201 esas sayılı dosyalarında dava 
açılmıştır. Bursa 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinin 1999/429 sayılı dosyasından sanıkların 
beraatine karar verilmiş ise de bu karar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Fon) tarafından 
yapılan temyiz başvurusu üzerine Yargjtay tarafından bozulmuştur. İstanbul 6 ncı Ağır Ceza 
Mahkemesinin 1999/201 esas sayılı dosyasında görülmekte olan dava devam etmektedir. 

Notta, Bankalar Yeminli Murakıplan tarafından hazırlanan 08.09.2000 tarih ve M. 10/53 
sayılı raporda "bankaların horrumlanmasının" incelendiği ve alınacak tedbirlerin saptandığı 

belirtilerek, devletin konuyu en yakın takip eden birimlerince haz ı r l anan ve " h o r t u m l a m a ' 
tedbirlerini içeren bu raporun neden dikkate alınmadığı hususunda bilgi t a l e p e d i l m e k t e d i r . 

Notun 9 uncu sorusunda rapor olarak nitelendirildiği görülen O8.09.200O ta_rih ve 
M / l 0 - 5 3 .sayılı Mütalaa, incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, " h o r t u m l a n m a tedb i r le r i 
içeren bir rapor" niteliğinde olmayıp, Mütalaada aralarında Interbank A . Ş . ' n i n de b u l u n d u ğ u 
ve o d ö n e m d e Fona devredi lmiş olan 8 bankanın 3 1.07.2000 tarihi i t ibar ıy la b i l a n ç o v e ka r 
zarar tabloları esas alınarak yapılan konsolidasyon çalışması ve banka la r ın sat ış ö n c e s i 
yeniden yapılandırılmasıyla ilgili değerlendirmeler yer a lmaktadır . Bu h u s u s l a r F o n u n g ö r e v 
ve yetkileri çerçevesinde değerlendiri ldiğinden, yazının dikkate a l ı n m a m a s ı gibi bîr d u r u m 
mev^u bahis değildir 

Bilgi edinilmesini arz eder im. 
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ANKARA, 

T.C. DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
(Sayın Doç. Dr. AbdüUatif ŞENER) 

052519 

ANKARA 

İlgi: 30/6/2004 tarih, B.02.0.001/6148 saydı yazınız. 

İlgideki yazınızda İstanbul Milletvekili Emin Şirin tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan 7/2899-6138 ve 7/2898-6122 sayılı yazılı soru önergelerinin 
birer sureti gönderilerek verilecek cevaba esas olmak üzere Bankamızca hazırlanacak 
cevabın gönderilmesi istenmektedir. 

Bahse konu soru önergelerinde yer alan Bankamıza yönelik iddialara ilişkin 
açıklamalar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederiz. 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
İdare Merkezi 

Süreyya SERDENGEÇTÎ 
Ba|ka& 

Dr. Erdem BAŞÇI 
Başkan Yardımcısı 

Ek: 1 açıklama (7 Sayfa), 
3 yazı (ABD Mevduat Sigorta Kurumu'nun ( FDIC) 18 Mayıs 1998 ve 4 Kasım 1998 

tarihli yazılan ile Bankamızın 11 Haziran 1998 tarihli yazısı). 
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1- 7/2898-6122/20226 SAYILI SORU ÖNERGESİ 

Önergede Bankamızla ilişkili olarak yer alan iddialar: 

Bahse konu soru önergesinde; T.B.M.M Yolsuzlukları ve Hukuksal Nedenlerinî 

Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarında, Şişli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 1999/1099E 

sayılı dosyası ile ingiltere yetkili makamlarına başvurarak, Banka'mn muhtelif tarihlerde satın 

aldığı 287.7 milyon ABD dolan tutarındaki Amerikan Hazine Bonosu tahvilleri vasıtasıyla 

Nergis Grubu'nun muhtelif firmalarına kredi temin ettiğinin ve Banka tarafından alınan 

tahvillerin kaynağı üzerinde yapılan araştırmada söz konusu tutarm Nergis Grubu 

firamalannm İngiltere ve İsviçre'de mukim bazı kuruluşlardan sağladığı işletme kredilerinin 

oluşturduğunun ve İnterbank tarafindan satın alman söz konusu ABD hazine bonolarına 

dayalı kredi ve swap işlemlerinin Lehman Brothers ve BVI'daki Emberton Trading ve 

İnterbank tarafindan gerçekleştirildiğinin tespit edildiğinden bahisle; bununla bankaya 

hakim hissedarın, banka özkaynaklarının %25'inden fazlasının kredi olarak 

kullanamaması maddesini delmek için paranın BVI üzerinden başka şirketlere ve 

şahıslara geçmesinin hedeflendiği ve bu durumun banka hortumunun yurt dışı 

bağlantısı, yapılan tüm yolsuzlukların uluslararası ayağı olduğu iddia edilmektedir. 

Önergede ayrıca, ABD Federal Deposit Insurance Corporation'un (FDIC) 4 Kasım 

1998 tarihli, yetkili Müdürü Mark S. Schimdt tarafindan Bankamıza hitaben yazılan yazıda, 

interbank hakim hissedarının New York'ta uluslararası banka kurma talebi olduğu, bu talebi 

değerlendirmek için Banka hakim hissedarı, İnterbank, Etibank ve bankacılıkla ilgili diğer 

çalışmalar hakknida bilgi istendiği ve T.C. Merkez Bankası'mn gözetim yetkisinin bulunup 

bulunmadığının sorulduğu, İnterbank o dönemde Merkez Bankasının gözetim ve denetiminde 

ve Bankalar Kanunu'nun 64'ncü maddesi kapsamında olduğu halde Bankamızca söz konusu 

Kuruma gönderilen 11 Haziran 1998 tarihli yazıda İnterbank hakkmda olumlu bir tablo 

çizildiği iddia edilmektedir. 

Önergede yer alan Bankamızla ilişkili iddialar hakkmda açıklama: 

1- Önergede konu edilen Bankamızın FDIC'ye gönderdiği 11 Haziran 1998 
tarihli yazı, anılan Kurumun 18 Mayıs 1998 tarihli ve Christie A. Sciacca tarafindan 

imzalanmış olan yazısına cevap ohnak üzere gönderilmiş bir yazıdır. Bahse konu yazımızda 

özetle; 

- Bankalar Kanunu ve kendi kuruluş kanunu hükümleri çerçevesinde Hazine 

Müsteşarlığmın bankaların kuruluşuna, devir ve birleşmelerine (%5, %20, %33 ve %50'ye 
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denk gelen veya aşan oranlarda) izin vermeye ve gözetim ve denetimini yapmaya yetkili yasal 

otorite olduğu, 

- T\C. Merkez Bankası'nın ise kendi Kanundan gelen gözetim yetkisinin bulunduğu ve 

bu çerçevede Bankamızın bankalarm ödeme gücü, aktif kalitesi ve gelir ve likiditelerini 

kontrol etmek üzere uzaktan gözetim ve gerektiğinde yerinde denetim fonksiyonunun 

bulunduğu, 

açıklandıktan sonra, înterbank ve Etibank'ın hissedar yapısı, İnterbank'ın ödenmiş sermayesi, 

şube ve personel sayısı hakkında genel bilgiler verilmiş ve yazı ekinde, o tarihte kamuya 

açıklanmış olan Aralık 1997 tarihli İnterbank'ın bilanço ve kar zarar cetveli gönderilmiştir. 

Söz konusu bilgilerin, mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun Hazine Müsteşarlığı ve 

Bankamıza, yabancı ülkelerin yetkili otoriteleri ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bilgi ahş 

verişinde bulunma izni veren 90'ncı maddesi hükmüne dayanarak ve elimizde mevcut bilgiler 

çerçevesinde verilmiş olduğu ve Merkez Bankası olarak garanti edilmediği vurgulanmıştır. 

Ekte bir örneği verilen bahse konu yazıda, incelenmesinden de görüleceği üzere, 

înterbank, Etibank, Nergis Grubu ve Cavit Çağlar hakkında olumlu ve olumsuz hiç bir 

tespite yer verilmemiş, sadece ülkemizdeki yasal mevzuat hatırlatılarak, otoritelerin 

yasal yetkileri açıklanmış ve banka hakkında genel bilgiler verilmiştir. 

2- Önergede bahsi geçen ABD Federal Deposit Insurance Corporation'un, 

Bankamız'a gönderdiği 4 Kasım 1998 tarihli FDIC yetkili Müdürü Mark S. Schimdt 

tarafuıdan imzalanmış olan yazıda ise Cavit Çağlar'ın New York'ta banka kurma 

başvurusunun incelenmesi ile ilgili olarak 18 Eylül 1998 tarihli yazı ile Hazine 

Müsteşarhğı'ndan bilgi istendiği ve istenen bilgilerin henüz Müsteşarlıkça verilmediği 

bildirilerek, Hazine Müsteşarhğı'ndan istenilen bilgilerle aynı kapsamdaki soruların 

Bankamızca cevaplandırılmasından memnuniyet duyacakları ifade edilmiştir. 

Türkiye'de bankaların gözetimi ve denetimi yetkisinin esas itibariyle Hazine 

Müsteşarlığı'na ait olduğu, Bankamızın FDIC'ye gönderdiği 11 Haziran 1998 tarihli 

yazısında bu hususun bildirilmesi üzerine, bahse konu Kurum tarafindan Müsteşarlıktan da 

bilgi istendiği ve Bankamıza gönderilen 4 Kasım 1988 tarihli yazmın bir örneğinin bilgi için 

Hazine Müsteşarlığı, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'ne de gönderildiği ve söz konusu 

yazıda yer alan soruların çoğunlukla Müsteşarlığın görev alanma girmesi nedeniyle bu 

Kurumca cevaplandırılacağı ve Bankamızca, 11.6.1998 tarihli yazımıza eklenecek bir husus 

bulunmadığı dikkate alınarak söz konusu yazıya herhangi bir cevap yazılmamıştır. 
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3- Bankaların gözetimi ve denetimine ilişkin olarak Merkez Bankasına verilen 

görev ve yetkiler 1211 saydı Merkez Bankası Kanununun, 18.6.2003 tarihli 4389 sayılı 

Bankalar Kanunu ile değiştirilmeden önceki 43'ncü maddesinde düzenlenmiş otup, söz 

konusu maddenin 3'ncü fıkrasındaki; 

"Bankalar, mali durumlarının gözetim ve denetiminin sağlanması maksadıyla, 

Başbakanlıkça belirlenecek, bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanacak denetim 

raporlarını, Bankaya vermek zorundadırlar." 

4'ncü fıkrasındaki; 

"Bankalar, Bankanın 2 ve 3 üncü fikralar gereğince isteyeceği bilgileri, Bankanın 

belirteceği süre içinde vermeye mecburdurlar. Banka, bankaların mali durumlarını takip 

ve tetkik eder, gerektiği takdirde, bunlar hakkındaki görüşlerini teklifleriyle birlikte 

Başbakanlığa bildirir'1 

hükümlerine haiz idi O dönemde bankaların mali durumları, yukarıda açıklanan Bankamız 

Kanunu hükümleri ve Bankalar Kanununun Bankamıza verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde 

Bankamızca, genellikle uzaktan gözetim yoluyla izlenmiş ve elde edilen bulgular 

çerçevesinde bankalar hakkındaki tespitlerimiz, gerektiğinde bankaların yetkilileri ile yapılan 

toplantılarda görüşülüp ek bilgilerle teyit edildikten sonra, görüş ve önerilerimizle birlikte, 

mülga 3182 sayın Bankalar Kanunu hükümlerinin uygulanması konusunda karar 

almaya ve müeyyide uygulamaya yetkili makam olan Başbakanlık Hazine 

Müsteşarlığına bildirilmiştir. 

Bu çerçevede, 4389 sayılı Bankalar Kanununun yürürlüğe girmeden önceki dönemde 

Interbank A.Ş.'nin mali tabloları üzerinde yapılan Bankamız incelemeleri sonucunda ABD 

hazine bonolarının, müşteri talebine istinaden 25.6.1988 tarihinden itibaren satm alınmaya 

başlandığı, 23 EyM 1998 tarihi itibariyle 287 müyon ABD dolarma ulaştığı ve 12 Kasım 

1998 tarihinde satışının yapıldığı tespit edilmiştir. 

4- Yukarıda yapdan açıklamalar sonucunda; 

1-FDIC'ye olumlu görüş verilmesi iddiası ilgili olarak; 

a) Bankamızca, 11 Haziran 1998 tarihli yazı ile FDIC'ye; İnterbank ve Etibank'ın 

hissedar yapısı ve İnterbank'm mali durumu hakkında genel bilgilerin, olumlu ve 

olumsuz hiç bir yorum yapılmadan verildiği, Türkiye ve İngiltere arasında 

mahkemelere konu olan ABD hazine bonolarının Banka kayıtlarına Ok intikal 

ettiği tarihin 25 Haziran 1998 olduğu, Bankamızın 11.6.1998 tarihli yazısında 
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yer alan tespitlerin 31.12.1997 tarihli mali tablolar üzerinden yapıldığı, 

yazımızın gönderildiği tarih olan 11.6.1998'de Banka kayıtlarında yer 

almayan bir işlem için Bankamıza sorumluluk yüklenmesinin hakkaniyete 

uygun olmadığı ve Bankamız cevabının sadece Mülga 3182 sayılı Bankalar 

Kanunu'nun Hazine Müsteşarlığı ve Bankamıza yabancı ülkelerin yetkili 

otoriteleri üe karsAklüık ilkesi çerçevesinde bilgi alış verişinde bulunmasına 

izin veren 90'ncı maddesi hükmü çerçevesinde rutin bir bügi değişimi 

çerçevesinde yazıldığı, 

b) Bankamızın 11.6.1998 tarihli yansında yetkili otoritenin Hazine Müsteşarlığı 

olduğunun bildirilmesinden sonra, FDIC tararından Çağlar Grubu, 

İnterbank ve Etibank hakkında detayh bilgi talebini içeren 4 Kasım 1998 

tarihli yazının yarılmasının, Bankamızın verdiği bilgilerin hiç bir şekilde bu 

Kurumun kararma mesnet teşkil edecek bilgileri içermediğini gösterdiği ve 

Bankamızın bu ikinci yazıya, soruların çoğunlukla Hazine Müsteşarlığı'nm görev 

alanına girdiği, yazmm bir örneğinin bügi için Müsteşarlığa da gönderildiği, görev 

ve yetkileri çerçevesinde Bankamızca ilk yazıda verilen bilgilere eklenecek 

başkaca bir husus bulunmaması nedeniyle, görüş büdirilmediği ve işlem 

yapılmadığı, 

c) Sonuçta, Cavit Çağlar'm ABD'de banka kurma isteğinin FDIC tarafından kabul 

edilmediği 

Hususları da dikkate alındığında, 11 Haziran 1998 tarihli yazı île verilen bilgiler 

nedeniyle Bankamız yetltilUerinin suçlanmasının hiç bir dayanağı 

bulunmamaktadır. 

2- Bankamızın gözetim ve denetim görevini yerine getirmediği iddiası ile ilgili 

olarak; 

Bankamızın, 4389 sayılı Bankalar Kanunu yürürlüğe girmeden önce mevcut olan 

gözetim ve denetim görevi çerçevesinde interbank A.Ş. ile ilgili olarak, bahse konu ABD 

tahviüerinin Banka'nm menkul değerler portföyüne giriş ve çıkışlan ile mali bünyesine 

etkileri dahil tüm tespitlerini, görüş ve önerileri üe birlikte gerekli önlemlerin almması için 

karar almaya ve müeyyide uygulamaya yetkili makam olan Hazine Müsteşarlığına muhtelif 

tarihli yazılan ile bildirdiği dikkate alındığında, söz konusu dönemde gözetim ve denetim 

görevini yerine getirdiği ve Bankamızın karar alma ve müeyyide uygulama görev ve 
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bildirmekle yükümlü kümdığı dikkate alındığında, Bankamızın herhangi bir 

sorumlulağu bulunmamaktadır. 

2- 7/2899-6138/20257 SAYILI SORU ÖNERGESİ 

Önergede Bankamızla ilişkili olarak yer alan iddialar: 

Bahse konu soru önergesinde; T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürîüğu'nün 

3.9.1997 tarihinde Genel Müdür Hasan Havuz ve Genel Müdür Yardımcısı Halil Aydoğan 

imzalı yazısı ile Bankamızdan, firmaların bankalardan kullanılan kredilerinin takibinde 

olduğu gibi, factoring, leasing, kıyı bankaları ve özel finans kurumlarınca kullandırılan 

kredilerin de Bankamızca takibe alınmasını talep ettiği, bu ikazların dikkate alınmaması 

sonucunda ortaya çıkan krizlerde özellikle kıyı bankacılığı ve özel finans kuruluşları 

vasıtasıyla kamuya çok büyük zararlar veren durumların ortaya çıktığı iddia edilerek, Vakıflar 

Bankası'nın öngörü ve ikazlarım dikkate almayan Bankamız yetkililerinin herhangi bir 

hukuki, mali veya cezai mesulryetinin olup olmadığı sorulmaktadır. 

Önergede yer alan bankamızla ilişkili iddialar hakkında açıklama: 

T. Vakıflar Bankası T.A.O' nın Bankamıza yönelik 3/9/1997 günlü yazısında, 

factoring ve leasing işlemleri ile kıyı bankacılığı ve özel finans kurumlarının kredi ve 

risklerinin Bankamız Risk Santralizasyomı Merkezine bildirilmemesi nedeniyle, 

kredilendirilecek firmalar hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapılamadığı, dolayısıyla; 

- İlk etapta firmaların bankalardan kullanılan kredilerinin takibinde olduğu gibi 

factoring, leasing, kıyı bankaları ve özel finans kurumlarınca kullandınlan kredilerin de 

Bankamızca denetim altına alınmasının, 

- Erinci etapta ise, bankaların ortaklaşa kuracakları istihbarat ve finansal analiz şirketi 

ile tüm banka, leasing, factoring ve kryı bankalarının kredilendirecekleri firmaların istihbarat 

ve mali analizlerinin yapılmasının büyük yararlar sağlayacağı, 

görüşünde oldukları belirtilmektedir. 

Anılan tarihte yürürlükte bulunan 1211 saydı Bankamız Kanunu'nun 44 üncü 

maddesinde, Bankamızın Türkiye'de faaliyette bulunan bankalarm müşterilerinin risk 

otıtrumlannı nezdinde toplamak maksadıyla bir risk santralizasyon teşkilatı kuracağı hüküm 

altma almıştır. Bu hükme dayanarak Bankamız nezdinde oluşturulan risk santralizasyonuna 

Türkiye'de faaliyette bulunan tüm banka ve özel finans kurumlan müşterilerinin kredi ve risk 

durumları aylık bazda büdirihnekte, Bankamızca da firma bazında birleştirilen toplam kredi 

- 4 6 2 -



T.B.M.M. B : 116 15 . 7 . 2004 O : 8 

ve risklerin banka ve özel finans kurumlarına geri bildirimi yine aynı periyotta 
sağlanmaktadır. 

Bankamızın bu değerlendirmeler kapsamında anılan dönemdeki uygulamalarına 
aşağıda yer verilmiştir. 

1- Firmaların kryı bankalarından sağladıkları da dahil olmak üzere yurt dışından 
kullandığı (Türkiye'deki bir bankanın aracılık ettiği veya garanti verdiği) nakdi ve gayri nakdi 
tüm kredilerden asgari bildirim limitinin (1997 yık için asgari bildirim limiti 500 milyon 
liradır) üzerinde olanlar, bankalar ve özel finans kurumlarınca 8 Ocak 1996 günlü Bankamız 
Genelgesi uyarınca TL ve YP ayrımı ve aracılık edilen/garanti verilen detayında aylık bazda 
Bankamıza bildirilmekte, Bankamızca da firma bazmda birleştirilen konsolide kredi bilgileri 
sistemde yer alan ügili banka ve özel finans kurumlarına duyurulmaktadır. 

2- 10 Temmuz 1989 günlü Bankamız Genelgesi uyarınca, 1989/Eylül döneminden 
itibaren bankalar ile birlikte özel finans kurumlan ile de bilgi değişimine başlanmıştır. Bu 
kapsamda, tüm özel finans kurumları, Eylül 1989 döneminden itibaren müşterilerine 
kullandırdıkları kredileri aylık bazda Bankamıza bildirmekte, Bankamızca da derleme 
çalışmaları sonucu firma bazmda konsolide edilen kredi bilgileri yine aynı dönemde tüm 
banka ve özel finans kuramlarına duyurulmaktadır. 

3- Leasing ve factoring kuruluşları ile bilgi değişimi yapılabilmesi anılan tarihteki 
1211 saydı Merkez Bankası Yasası uyarınca mümkün değildi Ancak, Merkez Bankası 
Yasasının 44 üncü maddesinde 18.6.1999 gün, 4389 sayılı Kanun üe yapüan değişiklik 
uyarınca leasing ve factoring kuruluşları ile de bilgi değişimi yapılabilmesi mümkün hale 
gelmiş ve yapılan bu düzenleme uyarmca leasing ve factoring kuruluşları ile 2000 yılından 
itibaren bügi değişimine başlanmıştır. 

4- Bankaların kendi aralarında ortaklaşa kuracakları istihbarat ve finansal 
analiz merkezinin oluşumu konusu ise, Bankalar Kanunu uyarmca tamamen serbest olup, 
bankaların isteklerine bağlıdır. 

5- Sonuç olarak, söz konusu yazmm Bankamıza gönderildiği tarihte; leasing ve 
factoring kuruluşları ile Bankamız Yasası uyarınca bilgi alış-verişi yapılamamakta, firmalarca 
kıyı bankalarından sağlananlar da dahil olmak üzere yurt dışmdan kullanılan kredi bilgileri ile 
özel finans kurumlanmn müşterilerine ait kredi bilgileri banka ve özel finans kmıımlannca 
ayhk bazda Bankamıza gönderilmekte, Bankamızca da firma bazmda birleştirilen kredi ve 
risk bilgileri sistemde yer alan ilgili banka ve özel finans kurumlarına duyurulmakta idi. 

Dolayısıyla, soru önergesinde iddia edilen ve önerge konusu ilgili Bankanın yazısında 

belirtilen yapılmasında büyük yararlar sağlanacağı düşünülen uygulamalar, Bankamızca yazı 

tarihinden çok uzun süre önce başlatılmıştır. 
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May 18,1998 

Mrs. P. Jale Oktay 
General Manager 
Banking Department 
Central Bank of the Republic of Turkey 
istiklal Cad. 
No. 10 
06100 Ulus-Ankara 
Turkey 

Dear Mrs. Oktay: 

I am vvnting to inquire about Interbank, Anonim Şirketi ("Interbank"), istanbul, Turkey. Interbank1 s 
principal shareholder, Mr. Cavit Çağlar, has applied to the Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC) 
to establish a bank in the United States. The FDIC would like to know if the Central Bank of the Republic 
of Turkey ("Central Bank") has any supervisory concems related to Interbank or Mr. Çağlar. We would 
also be interested in the Central Bank's attitude regarding this application. 

If you do not normally handle this type of request, I ask that you pass it to the approphate person or 
department. Please do not,hesitate to contact Assistant Director Christopher Spoth at (202) 898-6611 if 
you have any questions. Thank you for your prompt attention to this matter. 

Sincerely, 

Christie A. Sciacca. L 
Associate Directorv 
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HEA D O F F I C E ANKARA, VI -Hine, 1998 

Please refer to : / / O &/ 

B.022.TCM 0.07.00.01-12 
Banking Department 
Banking Supervision Division 

CONFIDENTIAL 

Mrs. Christie A. Sciacca 
Associate Director 
FEDERAL DEPOSU INSURANCE CORPORATION 
550 17th Street, NW 
WASHİNGTON, DC 20429, USA 

Referring to your lelter May 18, 1998, we would like to inform you about 

Turkish Legislation and Interbank A.$. 

The Undersecretariat ofTreasury carries out supervision of the banking sector 

within the framework of provisions of its own Governing Statute as well as the 

Banking Act. Undersecretariat ofTreasury has the legal power to give license, to take 

legal actions,-to give permission for acquisition of shares (correspond'mg to or 

exceeding 5 %, 20 %, 33 % and 50% of the capital) and to decide upon merger and 

acquisitions mainly in case of Financial break down. 

AÜhough Treasury is the main aulhority for banking supei"vision in Türk ey, 

Central Bank has also supervisory power över banks according to its Law. Central 

Bank carries out mainly the off-site and on-site (when necessary) supervision function 

to conlrol the banks' solvency, asset quality, earnings and iiquidity. The management is 

evaluated with regard to the past performance, largets, policies and budget of the bank 

for the coming year, the extent to vvhich the budget is reaîized, how oflen it is 

conlrolled and revised, as vvell as the flexibility in impleınenting policies under 

changing conditions. 
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fnierbank A S was taken över by Nergis group mainly involved Textile 

lııdustry Yn 1996 which belongs to Cavit Çağlar Groups' share in paid up capital is 

80.58 %, and Credit Industrial S.A. \vhich belongs to Çukurova Group has the rest of 

the capital. As December of 1997 the Bank operates with 30 branches and 1.269 

personnel and is engaged in commercial banking activities The paid up capital of the 

Bank is TL 15 trillion (USD 73.3 million). The Bank's balance sheet and inceme 

statement as of December 1997 are enclosed 

tn Maıclı 1998, a forrner public bank namely Etibank A S vvas taken över by 

Medya İpek Holding A.Ş.(by a percentage share of 90.5), of vvhich the 51 % of the 

capital belongs to the companies of Mr. Çağlar. Additionally, Mr Çağlar has a 

personal share of 4 4% in Etibank's capital. 

According to Turkish Banks Act, Article 90, Treasury and The Central Bank 

are empowered to request and exchange information wi(h the authorized institutions of 

foreign countries, provided that such information will be subject to the principle of 

reciprocity and will not be diselosed to fhird persons. 

The above information is given to the best of our know!edge and in good faith. 

but \vithout warranty 

Best regards 

CENTRAL BANK OF THE RFPUBL1C OF TURKEY 

Head Office 

1. !>*kı A^'-/V« 
Aydın ESEN ^r 3 t - CzncrJ L - s e 

vice Governoı? 
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NAME OK DANK : İN TERBANK AŞ. 
NAMI'! Ol «İIKIMILK : INCOME STATEMENT 
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Noveraber4, 1998 

The Honorable Gazi ErceL, Govemor 
TC. Merkez Bankası 
idare Merkezi 
Başkanlık Makamı 
istiklal Caddesi No: 10 
Ulus 06100, Ankara, Turkey 

Subject: Reguest for Information Regarding Affiliate Banks in Turkey 

Dear Governor Ercel: 

Our office" is currently analyzing an application for Federal deposit insurance for a de novo 
coramercial bank to be chartered in the State of New York, USA, and operating out of a New 
York City office. The proposed name of the new bank is International Bank for Foreign Trade 
("International Bank"). The applicant is Mr. Cavit Cağlar, a citizen of Turkey. Mr. Cağlar, either 
directly or with family members, or through his and his famüy's holdings in the Nergis Group of 
companies ("Cağlar/Nergis Group"), also owns or controls înterbank, A.S., İstanbul, Turkey 
("înterbank"), and Eubank, A.S., Ankara, Turkey ("Etibank"). Both înterbank and Etibank 
would be foreign banking afBliates of International Bank. 

As part of our review,,we need to analyze the impact the Turkish affiliate banking institutions may 
have on the proposed U.S. bank. Also^ when analyzing the adequacy of proposed management, 
we need to review any prior experience they have in operating financial institutions. To date, the 
only information we have been able to obtain on înterbank and Etibank is publicly available 
information from Moody's Investors Service and information from the applicant. 

On September 18, 1998, we requested information from the Undersecretariat of Treasury and 
Foreign Trade, Mr. Adnan Yaylaci. On November 2, 1998, the Undersecretariat told us 
telephonically that his office would be responding to our request within the next few days. We 
would appreciate any information your office can offer. Pursuant to your stafFs reauest, we have 
reduced our concerns, vvhich are along the same üne as those posed to the Undersecretariat, to 
vvriting. 

• Does the Central Bank of the Republic of Turkey have any supervisory responsibilities över 
înterbank or Etibank? If yes, can you describe any supervisory concerns that your agency has 
had or enforcement actions that your agency has taken during the past two years relative to 
ownership,of these banks by the Cağlar/Nergis Group? 
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• As of December 31, 1997, Interbank had loans to the Cağlar/Nergis Group representing 248 
perçem of Interbank's capital. We do not consider this an acceptabie Ievel of lending to bank 
insiders. Does your agency have any limitations or policy guidelines relative to insider 
lending? 

• Does your agency have any other concems relative to transactions between Turkish banks and 
the Cağlar/Nergis Group or any objections to the Cağlar/Nergis Group owning or controlüng 
a U.S. bank? 

• What impact, if any, does your agency perceive that the operation of the U.S. bank will have 
on the Turkish banks and/or Mr. Cağlar's abiüty to provide additional cash capital to any of 
the three banks, should the need arise? 

• Does your agency have recent examination reports, supervisory letters, periodic financial 
condition reports, ete, which you can share with this agency relative to either Interbank or 
Etibank and the Cağlar/Nergis Group? 

• Is there any other information your agency can ofFer that might be helpfiıl in our review of a 
request by the Cağlar/Nergis Group for Federal deposit insurance of a U.S. chartered 
commercial bank? 

We would appreciate any assistance you would be able to provide us either verbally or in writing. 
Should you have any questions, please cali either Ms. Rae-Ann Miller at 202-898-8523 or Rsvievv 
Examiner Shirley K. Basse at 202-898-6815 or you may reach us through our fax at 202-898-
7091. 

We understand that any information obtained from your office is not to be released to third parties 
without your prior vvritten consent. 
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5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRÎN'in, kıyı bankacılığının yarattığı riskler konusunda Merkez 
Bankasının sorumluluğu olup olmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
AbdüllatifŞENER'in cevabı (7/2899) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın AbdUllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 09.06.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü, 03.09.1997 tarihinde, Genel Müdür 
Hasan Kılavuz ve Genel Müdür Yardımcısı Halil Aydoğan (22. Dönem Afyon Milletvekili) 
imzasıyla, T.C. Merkez Bankası Başkanlığına "firmaların, bankalardan kullanılan kredilerinin 
takibinde olduğu gibi, factoring, leasing, kıyı bankaları ve özel finans kurumlarınca 
kullandırılan kredilerin de, T.C. Merkez Bankası'nca denetim altına alınmasını" talep 
etmişlerdir. Bu taleplerinin önemli bir sebebi olarak da, "kıyı bankacılığı şeklinde faaliyet 
gösteren bazı banka iştirakleri, "off-shore bank" üzerinden kullandırılan kredilerin denetim 
dışında kalması nedeniyle oluşan gerçek listenin tespitinde güçlükler çekilmektedir" 
demişlerdir. 

Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

Soru: 

Vakıfbank Genel Müdürlüğü tarafından daha 1997 senesinde kıyı bankacılığının 
yarattığı riskler konusunda Merkez Bankası ikaz edilmiş olmasına rağmen, bu ikazların 
dikkate alınmaması sonucu ortaya çıkan krizlerde, özellikle kıyı bankacılığı ve özel finans 
kuruluşları vasıtasıyla (İhlas örneğinde olduğu gibi) kamuya çok büyük zararlar veren 
durumlar ortaya çıktığına göre, Vakıflar Bankası'mn bu öngörülerini ve ikazlarını dikkate 
almayan Merkez Bankası sorumlularının herhangi bir hukuki, mali veya cezai mesuliyetleri 
yok mudur? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B.02.0.001/01-&^* lk/<fl2004 
KONU : 7/2899-6138 esas sayılı 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :21.06.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6120 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih editen 7/2899-6138/20257 
sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak T.C.Merkez Bankası Başkanlığı'nın 
09.07.2004 tarih ve B:02.2.TCM.0.07.00.02-8/052519 sayılı cevabi yazısı ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.Abdiillatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
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ANK^A,a.a...î£MM.üz..2üü5 

B:02.2.TCM0.07.00.02-8 
Bankacılık ve Fmansal Kuruluşlar Gn.M& 

T.C. DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
(Sayın Doç. Dr. Abdifflarif ŞENER) 

052519 

ANKARA 

İlgi: 30/6/2004 tarih, B.02.0.001/6148 saydı yazınız. 

İlgideki yazınızda İstanbul Milletvekili P.mm Şirin tarafindan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan 7/2899-6138 ve 7/2898-6122 sayılı yazdı soru önergelerinin 
birer sureti gönderilaek verilecek cevaba esas olmak üzere Bankamızca hazırlanacak 
cevabın gönderilmesi istenmektedir. 

Bahse konu soru önergelerinde yer alan Bankamıza yönelik iddialara ilişkin 
açıklamalar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederiz. 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
İdare Merkezi 

Süreyya SERDENGEÇTÎ 
Safkan 

Dr. Erdem BAŞÇI 
Başkan Yardımcısı 

Ek: 1 açıklama (7 Sayfa), 
3 yazı (ABD Mevduat Sigorta Kurumu'nun ( FDIC) 18 Mayıs 1998 ve 4 Kasnn 1998 

tarihli yazıları ile Bankamızın 11 Haziran 1998 tarihli yazısı). 
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1- 7/2898-6122/20226 SAYILI SORU ÖNERGESİ 

Önergede Bankamızla ilişkili olarak yer alan iddialar: 

Bahse konu soru önergesinde; T.B.M.M. Yolsuzlukları ve Hukuksal Nedenlerini-

Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarında, Şişli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 1999/1099E 

sayılı dosyası üe İngiltere yetkili makamlarına başvurarak, Banka'nm muhtelif tarihlerde satın 

aldığı 287.7 milyon ABD dolan tutarındaki Amerikan Hazine Bonosu tahvilleri vasıtasıyla 

Nergis Grubu'nun muhtelif firmalarına kredi temin ettiğinin ve Banka tarafindan alınan 

tahvillerin kaynağı üzerinde yapılan araştırmada söz konusu tutarın Nergis Grubu 

firamalanmn İngiltere ve İsviçre'de mukim bazı kuruluşlardan sağladığı işletme kredüerinin 

oluşturduğunun ve İnterbank tarafindan satın glman söz konusu ABD hazine bonolarına 

dayalı kredi ve swap işlernlerinin Lehman Brothers ve BVTdaki Emberton Trading ve 

İnterbank tarafından gerçekleştirüdig^nin tespit edildiğinden bahisle; bununla bankaya 

hakim hissedarın, banka özkaynaklaıının %25'inden fazlasının kredi olarak 

kullanamaması maddesini delmek için paranın BVI üzerinden başka şirketlere ve 

şahıslara geçmesinin hedeflendiği ve bu durumun banka hortumunun yurt dışı 

bağlantısı, yapılan tüm yolsuzlukların uluslararası ayağı olduğu iddia edilmektedir. 

Önergede ayrıca, ABD Federal Deposit Insurance Corporation'un (FDIC) 4 Kasım 

1998 tarihli, yetkili Müdürü Mark S. Schimdt tarafindan Bankamıza hitaben yazılan yazıda, 

İnterbank hakim hissedarının New York'ta uluslararası banka kurma talebi olduğu, bu talebi 

değerlendirmek için Banka hakirr' hissedarı, İnterbank, Etibank ve bankacılıkla ilgili diğer 

çalışmalar hakkmaa bilgi istendiği ve T.C. Merkez Bankası'nın gözetim yetkisinin bulunup 

bulunmadığının sorulduğu, İnterbank o dönemde Merkez Bankasmm gözetim ve denetiminde 

ve Bankalar Kanunu'nun 64'ncü maddesi kapsamında olduğu halde Bankamızca söz konusu 

Kuruma gönderilen 11 Haziran 1998 tarihli yazıda İnterbank hakkında olumlu bir tablo 

çizildiği iddia edilmektedir. 

Önergede yer alan Bankamızla ilişkili iddialar hakkında açıklama: 

1- Önergede konu edilen Bankamızın FDIC'ye gönderdiği 11 Haziran 1998 
tarihli yazı, anılan Kurumun 18 Mayıs 1998 tarihli ve Christie A. Sciacca tarafindan 

imzalanmış olan yazışma cevap olmak üzere gönderilmiş bir yazıdır. Bahse konu yazımızda 

özetle; 

- Bankalar Kanunu ve kendi kuruluş kanunu hükümleri çerçevesinde Hazine 

Müsteşarhğınm bankaların kuruluşuna, devir ve birleşmelerine (%5, %20, %33 ve %50'ye 
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denk gelen veya aşan oranlarda) izin vermeye ve gözetim ve denetimini yapmaya yetkili yasal 

otorite olduğu, 

- T.C. Merkez Bankaa'mn ise kendi Kanundan gelen gözetim yetkisinin bulunduğu ve 

bu çerçevede Bankamızın bankaların ödeme gücü, aktif kalitesi ve gelir ve likiditelerini 

kontrol etmek üzere uzaktan gözetim ve gerektiğinde yerinde denetim fonksiyonunun 

bulunduğu, 

açıklandıktan sonra, İnterbank ve Etîbank'ın hissedar yapısı, İntcrbank'ın ödenmiş sermayesi, 

şube ve personel sayısı hakkında genel bilgiler verilmiş ve yazı ekinde, o tarihte kamuya 

açıklanmış olan Aralık 1997 tarihli İnterbank'm bilanço ve kar zarar cetveli gönderilmiştir. 

Söz konusu bilgilerin, mülga 3182 saydı Bankalar Kanunu'nun Hazine Müsteşarlığı ve 

Bankamıza, yabancı ülkelerin yetkili otoriteleri ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bilgi ahş 

verişinde bulunma izni veren 90'ncı maddesi hükmüne dayanarak ve elimizde mevcut bilgiler 

çerçevesinde verilmiş olduğu ve Merkez Bankası olarak garanti edilmediği vurgulanmıştır. 

Ekte bir örneği verilen bahse konu yazıda, incelenmesinden de görüleceği üzere, 

İnterbank, Etibank, Nergis Grubu ve Cavit Çağlar hakkında olumlu ve olumsuz hiç bir 

tespite yer verilmemiş, sadece ülkemizdeki yasal mevzuat hatırlatılarak, otoritelerin 

yasal yetkileri açıklanmış ve banka hakkında genel bilgiler verilmiştir. 

2- Önergede bahsi geçen ABD Federal Deposit Insurance Corporation'un, 

Bankamız'a gönderdiği 4 Kasım 1998 tarihli FDIC yetkili Müdürü Mark S. Schimdt 

tarafindan imzalanmış olan yazıda ise Cavit Çağlar'm New York'ta banka kurma 

başvurusunun incelenmesi ile ilgili olarak 18 Eylül 1998 tarihli yazı ile Hazine 

Müsteşarlığı'ndan bilgi istendiği ve istenen bilgilerin henüz Müsteşarlıkça verilmediği 

bildirilerek, Hazine Müsteşarlığı'ndan istenilen bilgilerle aynı kapsamdaki soruların 

Bankamızca cevaplandırılmasından memnuniyet duyacakları ifade edilmiştir. 

Türkiye'de bankaların gözetimi ve denetimi yetlrisinin esas itibariyle Hazine 

Müsteşarlığı'na ah olduğu, Bankamızın FDIC'ye gönderdiği 11 Haziran 1998 tarihli 

yazısında bu hususun bildirilmesi üzerine, bahse konu Kurum tarafindan Müsteşarlıktan da 

bilgi istendiği ve Bankamıza gönderilen 4 Kasım 1988 tarihli yazmm bir örneğinin bilgi için 

Hazine Müsteşarlığı, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'ne de gönderildiği ve söz konusu 

yazıda y a alan soruların çoğunlukla Müsteşarlığın görev alanma girmesi nedeniyle bu 

Kurumca cevaplandırılacağı ve Bankamızca, 11.6.1998 tarihli yazımıza eklenecek bir husus 

bulunmadığı dikkate alınarak söz konusu yazıya herhangi bir cevap yazılmamıştır. 
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3- Bankaların gözetimi ve denetimine ilişkin olarak Merkez Bankasına verilen 

görev ve yetkiler 1211 sayılı Merkez Bankası Kanununun, 18.6.2003 tarihli 4389 sayılı 

Bankalar Kanunu ile değiştirilmeden önceki 43'ncü maddesinde düzenlenmiş ohıp, söz.-

konusu maddenin 3'ncünkrasmdaJri; 

"Bankalar, mali durumlarının gözetim ve denetiminin sağlanması maksadıyla, 

Başbakanlıkça belirlenecek, bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanacak denetim 

raporlarım, Bankaya vermek zorundadırlar." 

4'ncü fıkrasındaki; 

"Bankalar, Bankanın 2 ve 3 üncü fikralar gereğince isteyeceği bilgileri, Bankanın 

belirteceği süre içinde vermeye mecburdurlar. Banka, bankaların malî durumlarını takip 

ve tetkik eder, gerektiği takdirde, bunlar hakkındaki görüşlerini teklifleriyle birlikte 

Başbakanlığa bildirir" 

hükümlerine haiz idi O dönemde bankaların mali durumları, yukarıda açıklanan Bankamız 

Kanunu hükümleri ve Bankalar Kanununun Bankamıza verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde 

Bankamızca, genellikle uzaktan gözetim yoluyla izlenmiş ve elde edilen bulgular 

çerçevesinde bankalar hakkındaki tespitlerimiz, gerektiğinde bankaların yetkilileri ile yapılan 

toplantılarda görüşülüp ek bilgilerle teyit edildikten sonra, görüş ve önerilerimizle birlikte, 

mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerinin uygulanması konusunda karar 

almaya ve müeyyide uygulamaya yetkili makam olan Başbakanlık Hazine 

Müsteşarlığına bildirilmiştir. 

Bu çerçevede, 4389 sayılı Bankalar Kanununun yürürlüğe girmeden önceki dönemde 

Interbank A.Ş.'nin mali tablolan üzerinde yapılan Bankamız incelemeleri sonucunda ABD 

hazine bonolarının, müşteri talebine istinaden 25.6.1988 tarihinden itibaren satm alınmaya 

başlandığı, 23 Eylül 1998 tarihi itibariyle 287 milyon ABD dolanna ulaştığı ve 12 Kasım 

1998 tarihinde satışının yapıldığı tespit edilmiştir. 

4- Yukarıda yapılan açıklamalar sonucunda; 

1-FDIC'ye olumlu görüş verilmesi iddiası ilgili olarak; 

a) Bankamızca, 11 Haziran 1998 tarihli yazı ile FDIC'ye; Interbank ve Etibank'm 

hissedar yapısı ve Interbank'm mali durumu hakkında genel bilgilerin, olumlu ve 

olumsuz biç bir yorum yapılmadan verildiği, Türkiye ve İngiltere arasmda 

mahkemelere konu olan ABD hazine bonolarının Banka kayıtlarına Dk intikal 

ettiği tarihin 25 Haziran 1998 olduğu, Bankamızın 11.6.1998 tarihli yansında 
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yer alan tespitlerin 31.12.1997 tarihli mali tablolar üzerinden yapıldığı, 
yazımızın gönderildiği tarih olan 11.6.1998'de Banka kayıtlarında yer 
-almayan bir işlem için Bankamıza sorumluluk yüklenmesinin hakkaniyete 
uygun olmadığı ve Bankamız cevabının sadece Mülga 3182 sayılı Bankalar 
Kanunu'nun Hazine Müsteşarlığı ve Bankamıza yabana ülkelerin yetkili 
otoriteleri ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bilgi ahş verişinde bulunmasına 
izin veren 90'ncı maddesi hükmü çerçevesinde rutin bir bilgi değişimi 
çerçevesinde yazıldığı, 

b) Bankamızın 11.6.1998 tarihli yansında yetkili otoritenin Hazine Müsteşarlığı 
olduğunun bildirilmesinden sonra, FDIC tarafından Çağlar Grubu, 
tnterbank ve Etibank hakkında detaylı bilgi talebini içeren 4 Kasım 1998 
tarihli yazının yazılmasının, Bankamızın verdiği bilgilerin hiç bir şekilde bu 
Kurumun kararma mesnet teşkil edecek bilgileri içermediğini gösterdiği ve 
Bankamızın bu ikinci yazıya, soruların çoğunlukla Hazine Müsteşarhğı'nın görev 
alanma girdiği, yazının bir örneğinin bilgi için Müsteşarlığa da gönderildiği, görev 
ve yetkileri çerçevesinde Bankamızca ilk yazıda verilen bilgilere eklenecek 
başkaca bir husus bulunmaması nedeniyle, görüş büdirilmediği ve işlem 
yapılmadığı, 

c) Sonuçta, Cavit Çağlar'm ABD'de banka kurma isteğinin FDIC tarafindan kabul 
edilmediği 

Hususları" da dikkate alındığında, 11 Haziran 1998 tarihli yazı ile verilen bilgiler 
nedeniyle Bankamız yetkinlerinin suçlanmasının hiç bir dayanağı 
bnlıınıngınaktaHıt-

2- Bankamızın gözetim ve denetim görevini yerine getirmediği iddiası ile ilgili 
olarak; 

Bankamızın, 4389 sayılı Bankalar Kanunu yürürlüğe girmeden önce mevcut olan 
gözetim ve denetim görevi çerçevesinde Interbank A.Ş. ile ilgili olarak, bahse konu ABD 
tahviUerinm Banka'nm menkul değerler portföyüne giriş ve çıkışları üe mali bünyesine 
etkileri dahü tüm tespitlerini, görüş ve önerileri üe birlikte gerekli önlemlerin alınması için 
karar almaya ve müeyyide uygulamaya yetkili makam olan Hazine Müsteşarlığına muhtelif 
tarihli yazılan ile bildirdiği dikkate alındığında, söz konusu dönemde gözetim ve denetim 
görevini yerine getirdiği ve Bankamı/m karar alma ve müeyyide uygulama görev ve 
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bildirmekle yükümlü kılındığı dikkate alındığında, Bankamızın herhangi bir 

sorumluluğu bulunmamaktadır. 

2- 7/2899-6138/20257 SAYILI SORU ÖNERGESİ 

Önergede Bankamızla ilişkili olarak yer alan iddialar: 

Bahse konu soru önergesinde; T. Vakıflar Bankası TA.O. Genel Müdürlüğü'nün 

3.9.1997 tarihinde Genel Müdür Hasan Klavuz ve Genel Müdür Yardımcısı Halil Aydoğan 

imzalı yazısı ile Bankamızdan, firmaların bankalardan kullanılan kredilerinin takibinde 

olduğu gibi, factoring, leasing, kıyı bankaları ve özel finans kurumlarınca kullandırılan 

kredilerin de Bankamızca takibe alınmasını talep ettiği, bu ikazların dikkate alınmaması 

sonucunda ortaya çıkan krizlerde özellikle kıyı bankacılığı ve özel finans kuruluşları 

vasıtasıyla kamuya çok büyük zararlar veren dıırumlann ortaya çıktığı iddia edilerek, Vakıflar 

Bankası'nın öngörü ve ikazlarım dikkate almayan Bankamız yetkilüerinin herhangi bir 

hukuki, mali veya cezai mesuliyetinin olup olmadığı somlmaktadır. 

Önergede yer alan bankamızla ilişkili iddialar hakkında açıklama: 

T. Vakıflar Bankası TA.O' nın Bankamıza yönelik 3/9/1997 günlü yazısında, 

factoring ve leasing işlemleri ile kıyı bankacılığı ve özel finans kurumlarının kredi ve 

risklerinin Bankamız Risk Santralizasyonu Merkezine büdirilmemesi nedeniyle, 

kredilendirilecek firmalar hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapılamadığı, dolayısıyla; 

- İDc etapta firmaların bankalardan kullanılan kredflerinin takibinde olduğu gibi 

factoring, leasing, kıyı bankaları ve özel finans kurumlarınca kullandırılan kredilerin de 

Bankamızca denetim akma alınmasının 

- ikinci etapta ise, bankaların ortaklaşa kuracakları istihbarat ve finansal anali? şirketi 

ile tüm banka, leasing, factoring ve kıyı bankalarının kredflendirecekleri firmaların istihbarat 

ve mali analMerinin yapılmasının büyük yararlar sağlayacağı, 

görüşünde oldukları belirtilmektedir. 

Anılan tarihte yürürlükte bulunan 1211 sayılı Bankamız Kanunu'nun 44 üncü 

maddesinde, Bankamızın Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların müşterûerinin risk 

durumlarını nezdinde toplamak maksadıyla bir risk santralizasyon teşkilatı kuracağı hüküm 

altına almıştır. Bu hükme dayanarak Bankamız nezdinde oluşturulan risk santralizasyonuna 

Türkiye'de faaliyette bulunan tüm banka ve özel finans kurumları müşterûerinin kredi ve risk 

durumları aylık bazda bildirilmekte, Bankamızca da firma bazmda birleştirilen toplam kredi 
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ve risklerin banka ve özel finans kurumlarına geri bildirimi yine aynı periyotta 
sağlanmaktadır. 

Bankamızın bu değerlendirmeler kapsamında anılan dönemdeki uygulamalarma-
aşağıda yer verilmiştir. 

1- Firmaların kryı bankalarından sağladıkları da dahil olmak üzere yurt dışından 
kullandığı (Türkiye'deki bir bankanın aracılık ettiği veya garanti verdiği) nakdi ve gayri nakdi 
tüm kredilerden asgari bildirim Itmttinin (1997 yılı için asgari bildirim limiti 500 milyon 
liradır) üzerinde olanlar, bankalar ve özel faang kurumlarınca 8 Ocak 1996 günlü Bankamız 
Genelgesi uyarınca TL ve YP ayrımı ve aracılık edüen/garanti verilen detayında aylık bazda 
Bankamıza bildirilmekte, Bankamızca da firma bazında birleştirilen konsolide kredi bilgileri 
sistemde yer alan ilgili banka ve özel finang kurumlarına duyurulmaktadır. 

2- 10 Temmuz 1989 günlü Bankamız Genelgesi uyarınca, 1989/Eyiül döneminden 
itibaren bankalar üe birlikte özel finans kurumlan ile de bilgi değişimine başlanmıştır. Bu 
kapsamda, tüm özel finans kurumları, Eylül 1989 döneminden itibaren müşterilerine 
kullandırdıkları kredileri aylık bazda Bankamıza bildirmekte, Bankamızca da derleme 
çalışmaları sonucu firma bazında konsolide edilen kredi bilgileri yine aynı dönemde tüm 
banka ve özel finans kurumlarına duyurulmaktadır. 

3- Leasing ve factoring kuruluşları Üe bilgi değişimi yapılabilmesi anılan tarihteki 
1211 saydı Merkez Bankası Yasası uyarınca mümkün değildi. Ancak, Merkez Bankası 
Yasasının 44 üncü maddesinde 18.6.1999 gün, 4389 sayılı Kanun üe yapılan değişiklik 
uyarmca leasing ve factoring kuruluşları ile de bilgi değişimi yapılabilmesi mümkün hale 
gelmiş ve yapılan bu düzenleme uyarmca leasing ve factoring kuruluşları Ue 2000 yılından 
itibaren bilgi değişimine başlanmıştır. 

4- Bankaların kendi aralarında ortaklaşa kuracakları istihbarat ve finansal 
analiz merkezinin oluşumu konusu ise, Bankalar Kanunu uyarmca tamamen serbest olup, 
bankaların isteklerine bağlıdır. 

5- Sonuç olarak, söz konusu yazmın Bankamıza gönderildiği tarihte; leasing ve 
factoring kuruluşları üe Bankamız Yasası uyarmca bilgi ahş-verişi yapılamamakta, firmalarca 
kryı bankalarından sağlananlar da dahil olmak üzere yurt dışmdan kullanılan kredi bilgileri ile 
özel finans kurumlarının müşterilerine ait kredi bügüeri banka ve özel finan* lcurumlannca 
aylık bazda Bankamıza gönderilmekte, Bankamızca da firma bazmda birleştirilen kredi ve 
risk bügileri sistemde yer alan ügfli banka ve özel fman<t kurumlarına duyurulmakta idi. 

Dolayısıyla, soru önergesinde iddia edilen ve önerge konusu ilgili Bankanın yazısında 

belirtilen yapılmasında büyük yararlar sağlanacağı düşünülen uygulamalar, Bankamızca yazı 

tarihinden çok uzun süre önce başbtunuştır. 
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May 18,1998 

Mrs. P. Jale Oktay 
General Manager 
Banking Department 
Central Bank of the Republic of Turkey 
istiklal Cad. 
No. 10 
06100 Ulus-Ankara 
Turkey 

Dear Mrs. Oktay: 

I am writing to inquire about Interbank, Anonim Şirketi ("Interbank"), istanbul, Turkey. Interbank's 
principal shareholder, Mr. Cavit Çağlar, has applied to the Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC) 
to establish a bank in the United States. The FDIC would like to know if the Central Bank of the Republic 
of Turkey ("Central Bank") has any supervisory concems related to Interbank or Mr. Çağlar. We would 
also be interested in the Central Bank's attitude regarding this application. 

If you do not normally handle this type of request, I ask that you pass it to the appropriate person or 
department. Please do notjıesitate to contact Assistant Director Christopher Spoth at (202) 898-6611 if 
you have any quesrions. Thank you for your prompt attention to this matter. 

Sincerely, 

ChrisneA.Sciacca_£ 
Associate Director^' 
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ANKARA, .l.V.June, 1.998 

B.02.2.TCM.0.07.00.01-12 
Banking Department 
Banking Supervision Division 

Mrs. Christie A. Sciacca 
Assocîate Director 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 
550 17th Street, N\V 
W A S H İ N G T O N , P C 20429, USA 

Referring to your lelter May 18, 1998, we would like to inform you about 

Turkish Legislation and Interbank A Ş 

The Undersecretariat ofTreasury carries out supervision of the banking sector 

within the framework of provisions of its own Governing Statute as well as the 

Banking Act. Undersecretariat ofTreasury has tlıe legal power to give license, to take 

legal actions.-to give permission for acquisition of shares (corresponding to or 

exceeding 5 %, 20 %, 33 % and 50% of the capital) and to decide upon merger and 

acquisitions mainly in case of financial break down. 

Although Treasury is the main authority for banking supervision in Turkey, 

Ceniral Bank has also supervisory power över banks according to its Law. Central 

Bank carries oul mainly the off-site and on-site (wUen hecessary) supervision function 

to control the banks' solvency, asset quality, earnings and Jiquidity. The management is 

evaluated with regard to the past perfornıance, largets, policies and budget of the bank 

for the coming year, the extent to vvlıich the budget is reaüzed, how often it is 

conirolled and revised, as well as the flexibility in implementing policies under 

changing conditions. 

U- SU 
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Interbank A S vvas taken oveY by Nergis group mainly involved Texlile 

Industry "ĥ  1996 which belongs to Cavit Çağlar Groups' share in paid up capital is 

80.58 %, and Credit industrial S.A. which belongs to Çukurova Group has the rest of 

the capital. As üecenıber ot Î997 the Bank operates vvith 30 branches and 1.269 

personnel and is engaged in commercial banking activities. The paid up capital of ihe 

Bank is TL 15 trillion (USD 73.3 milüon). The Bank's balance sheet and iııcome 

statement as of December 1997 are enclosed 

in March 1998, a former public bank namely Etibank A $ vvas taken över by 

Medya İpek Holding A.Ş.(by a percentage share of 90.5), of vvhİch the 51 % of the 

capital belongs to the companies of Mr. Çağlar. Additionally, Mr Çağlar has a 

personal share of 4 4% in Etibank's capital. 

According to Turkish Banks Act, Article 90, Treasury and The Central Dank 

are etnpov/ered to request and exchange İnformation wilh the authorized institutions of 

foreign countries, provided that such information will be subject to the principie of 

reciprocity and will not be disclosed to Ihird persons. 

The above information is given to the best of out knovvledge and in good faith, 

but vvithout vvarranty. 

Best regards. 

CENTRAL BANK OF THE RF.PUBLIC OF TIJRKEY 

Head Office 

I Aydın ESEN f.^X. C*r.ü '-• *-" - - ' 
/ Vico Governos 
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NAMF. OF BANK : I.N'IKRBANK A.Ş. 
NAMK OFSCMF.mJLE : BAI A>OF. SHEET 
CURRKNCY : BILMO.N TRI, 

P F R I O » : 3 1 / 1 2 / 1997 

A.sftKTS: 
l - C'ash Asscls 
2- l>ııc Irııııı thı- O n l r a l Hıııık 
3 - | )uc from İnici bank Market 
4- I>uc from Banks 
5- Sccuıit ics l'ortfolio (6+7) (İSPC) 
6- a) Covrrım'tıt Sccuritîcs 
7- h) Othcr Sectırilics 
8- Rcıjuirrd Rcscrvcs 
9- l^ıaı» 
10- Pa.«t l>uc Ij ıans (Net) (11-12) 
11- a) l'asf Uuc I Dans 
12- b) I.oan Jx>ss Rcservcs (-) 
13- [ııtcrcnt Sc Inconıc Accrvıals 
14- l.ca.sc Fiııanvinjî Rcccivables (Net) 
1 5- Sulısidiarics and A5*ocia(nl Oonıpaııi** (Net) 
16- Securit'u-s in Ntm-Tıadiııg I'.M Ifolio (Net) 
17- Kixr<l Asscts tn hc Snitl 
18- Fixo<l Assets (Net) 
19- O 0 w r Assets 

20- TOTA1. ASSF.TS(1 >..+ |9)-«i+7+H-ı 12) 

ı.ı Aiin.rriF.s-. 
2 1 - Dcposits 
22- )>ııç to ( n i t r a t Bank 
23- Dut Ut lntcrlıauk Market 
24- ])ue t» Bnıılu 
25 - I-'ıırıtls 
26- Seruritics Issucıl (.Nft) (27+28) 
27- a) Botitİ5 & Bili* 
28 - l>7"\**et Backetl Srmrirics and Otlırr .Sec. Issurd 
29- l-easç Fitıancing Ohli}jations(İNct) 
30 - Taxes , Dtıtics, Chargcs &I'rcıııium» PayaMc 
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3 3 - Rcscrvcs 
3 4 - Othcr I.iabiliticj 
35- S i l » T O T AI . (21 +.+34)- (27+28) 

OWNKRS EOl'l'FV: 
36- Patd up <.'apit.il 
37- I.ejjal & Prnvi.vionnl Rcscrvc* 
38 - Fixcc! Assct Revaluation Fıııııl 
39 - Securirics Rr>aIua(i<Mi Fund 
40- Profit (I .mm) tor tlıe Pcriod 
4 1 - Profil (I-o.-w) lor Previmıs Years 
42- 1 0 I A ! . ( ) W N E R S FOl'ITY (36ı...<-41) 

4 3 - I O T A İ . l . l A B U . r n F . S ( 3 5 v 4 2 ) 

44- OnıtingriKİr* 
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46- a) Rrpos & Revcrsc Repos 
47- b) l'X & Intertst Rat« Cotıtrarts 
48- c) Othcr Commirnıcnt* 
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NAME OF BANK : INTKRBANK AŞ. 
NAMK OK.SCİIEmiLK : INCOİMKSTAİKMEM 
t .TKKKNC V: IHIMON TRI. 

PERIO!>:Jl /12/1997 
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!-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-

I I I -

11-
12-
13-
14. 
15-
16-
17-
18-
19-
20-

21-
22-
2J-
24-
25-
26-

27-
28-
29-
30-
31-
32-
33-

3 34" 
35-

3(5-

1 37* 1 3S* 1 39" 40-
41-

1 42~ 

ı*tıtkKstlN<:riMK 1 
lntcrcst incinin- <HI 1-oaııs | 
Intcrrst lııcome on Past Dur l^ıans | 
Intcrrst Inctımc on Banks | 
lıılcrrst Incıınır on Inlrrbank Market | 
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November4, 1998 

The Honorable Gazi Ercel, Govemor 
T.C. Merkez Bankasi 
idare Merkezi 
Başkanlık Makamı 
istiklal Caddesi No: 10 
Ulus 06100, Ankara, Turkey 

Subject: Reguest for Information Regarding AfBliate Banks in Turkey 

Dear Govemor Ercel: 

Our office is currently analyzing an application for Federal deposit insurance for a de novo 
commercial bank to be chartered in the State of New York, USA, and operating out of a New 
York City office. The proposed name of the new bank is International Bank for Foreign Trade 
("International Bank"). The applicant is Mr. Cavit Cağlar, a citizen of Turkey. Mr. Cağlar, either 
directly or with family members, or through his and his family's holdings in the Nergis Group of 
companies ("Cağlar/Nergis Group"), also owns or controls Interbank, A.S., istanbul, Turkey 
("Interbank"), and Etibank, A.S, Ankara, Turkey ("Etibank"). Both Interbank and Etibank 
would be foreign banking affiliates of International Bank. 

As part of our revıew^we need to analyze the impact the Turkish affiliate banking institutions may 
have on the proposed U.S. bank. Alsô  when analyzing the adequacy of proposed management, 
we need to revievv any prior experience they have in operating financial institutions. To date, the 
only infonnation we have been able to obtain on Interbank and Etibank is publicly available 
infonnation from Moody's Investors Service and infonnation from the applicant. 

On September 18, 1998, we requested infonnation from the Undersecretariat of Treasury and 
Foreign Trade, Mr. Adnan Yaylaci. On November 2, 1998, the Undersecretariat told us 
telephonically that his office would be responding to our request within the next few days. We 
would appreciate any infonnation your office can offer. Pursuant to your staff s request, we have 
reduced our concems, which are along the same İme as those posed to the Undersecretariat, to 
wriung. 

• Does the Central Bank of the Republic of Turkey have any supervisory responsibilities över 
Interbank or Etibank? If yes, can you describe any supervisory concems that your agency has 
had or enforcement actions that your agency has taken during the past two years relative to 
ovmershipjOf these banks by the Cağlar/Nergis Group? 
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• As of December 31. 1997, Interbank had Ioans to the Cagiar/Nergis Group representing 248 
percent of Interbank's capital. We do not consider this an acceptable Ievel of lending to bank 
insiders. Does your agency have any limitations or policy guidelines relative to insider 
lending? 

• Does your agency have any other concerns relative to transactions between Turkish banks and 
the Cagiar/Nergis Group or any objections to the Cagiar/Nergis Group ovming or controlling 
a U.S. bank? 

• VVhat irapact, if any, does your agency perceive that the operation of the U.S. bank wiil have 
on the Turkish banks and/or Mr. Cağlar's ability to provide additional cash capital to any of 
the three banks, should the need arise? 

• Does your agency have recent examination reporîs, supervisory letters, periodic financial 
condition reports, ete, which you can share with this agency relative to either Interbank or 
Etibank and the Cagiar/Nergis Group? 

• Is there any other information your agency can ofFer that raight be helpful in our review of a 
request by the Cagiar/Nergis Group for Federal deposit insuraııce of a U.S. chartered 
commercial bank? 

We would appreciate any assistance you would be able to provide us either verbalîy or in writing. 
Should you have any questions, please cali either Ms. Rae-Ann Miller at 202-898-8523 or Revie-.v 
Examiner Shirley K. Basse at 202-898-6815 or you may reach us through our fax at 202-898-
7091. 

We understand that any information obtained from your office is not to be released to third parties 
without your prior written consent. 

Sincerely, 

Associate Director 

- 4 8 6 -



T.B.M.M. B : 116 15 . 7 . 2004 O : 8 

6.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, sokak çocuklarının sorunlarının çözümüne 
yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in cevabı (7/2939) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Güldal AKŞİT tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

* 
Atillâ B A Ş O Ğ L Ü 
Adana Milletvekili 

1. Sokak çocukları adıyla gündeme gelen ve sosyal bir sorun oluşturan, 
özellikle sokakta yaşamak zorunda kalan kimsesiz çocuklar ile madde bağımlısı 
olan çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda barınmaları ve düzenli bir eğitim 
almalarını sağlamak için Bakanlığınızın projeleri var mıdır? 

2. Çocuklarımızın sokaklara düşmesinin nedenlerinin belirlenmesi için 
araştırmalarınız olacak mıdır? Muhtemel sorunların ortadan kaldırılması için 
aile, toplum ve devlet üçgeninde programlar oluşturmayı düşünmüyor musunuz? 

3. Toplumun zihnindeki sokak çocukları imajının düzeltilmesi için halka 
yönelik olarak bilinçlendirici projeleriniz var mıdır? Varsa bu projeler nelerdir? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
(Sn.Güldal AKŞİT ) 

SAYI : B.02.0.007/00. 1X1$ 'k./S?./2004 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 06.07.2004 tarih ve 6177/20326 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'na ait Yazılı Soru 

Önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Güldal AKŞİT 
Devlet Bakanı 

- 4 8 7 -



T.B.M.M. B:116 15 .7 .2004 0 : 8 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 
7/2939 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 

CEVAP METNİ 

Ülkemizde son yıllarda; "Sokak Çocukları" kavramıyla gündeme 
gelen ve sayıları hızla artan sokakta yaşayan ve/veya sokakta çalışan 
çocuklar aileleri tarafından ihmal ve istismar edilen çocuklardır. Sokak 
çocuğu; uzun ya da kısa süreli de olsa aile ve bir yetişkinin desteği ve 
korunmasından yoksun, her türlü tehlikeye açık olarak sokaklarda 
yaşayan/çalışan çocuklardır. 

Sokaktaki çocuklar sahip oldukları aile desteğine göre temel olarak 
iki kategoriye ayrılarak ele alınmaktadır. 

1- Sokakta yaşayan, 
2- Sokakta çalışan/çalıştırılan çocuklar 

Sokakta yaşayan çocuk, "bir yetişkinin korunmasından, yol 
göstericiliğinden yoksun olan, sokağı gerçek evi haline getirmiş 
çocuktur." Bu kavram bütünüyle sokağı mesken edinen; yani geceleri ya 
da en azından bazı geceler evine dönmeyen, aile, kuruluş koruması ve 
desteğinden bütünüyle ya da büyük ölçüde yoksun olan sokak çocukları 
çoğu zaman yine sokakta yaşayan çocuklarla bir grup oluşturmaktadırlar. 
Bunlar; sevgi,güven,korunma,ait olma vb. gereksinimlerini bu gruplarda 
karşılamaya çalışmaktadırlar. 

Çocuklar sokak yaşantısına başladıklarında onları, şiddet, fiziksel 
ve cinsel istismar, yaralanma, suç işlemeye başkaları tarafından zorlanma, 
kronik ve bulaşıcı hastalıklara yakalanma, sağlıksız koşullarda yaşama ve 
dengesiz beslenme sonucu ölümle sonuçlanabilecek hastalıklara 
yakalanma, gibi tehlikeler beklemektedir. 

Sokakta çalıştırılan çocuklar ise; "zamanının çoğunu sokakta 
çalışarak geçiren, ancak ailesi ile bağlarını sürdüren ve geç saatlerde 
de olsa evlerine dönen çocuklardır." Bu çocuklar genellikle aile 
bütçesine katkı sağlamak amacıyla sokaklarda çalışmak zorunda olup, 
marjinal işlerde (simitçilik, ayakkabı boyacılığı, araba camı silme, kuş 
yemi satıcılığı, kağıt mendil, çiklet, şeker vs. satıcılığı) çalışmaktadırlar. 
Sokakta çalışan / çalıştırılan çocuklar, sokak çocuğu sokağın çocuğu 
olması yönünden risk taşımaktadırlar. Kolaylıkla sokakta yaşamayı 
seçebilmektedirler. 

Çocukları sokakta yaşamaya / çalışmaya iten nedenler; 
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S Ailenin parçalanması (boşanma veya ölüm), 
S Ailenin eğitimsizliği (çocuk yetiştirmede bilgisizlik), 
S Ailenin çocuğu ihmal ve / veya istismar etmesi, 
S Aile içi şiddet (ailenin çocuğa şiddet uygulaması, anne -

babanın birbirine şiddet uygulaması), 
S Çocuğun sokakta çalışıp, para kazanmasını teşvik edici 

kültürel değerler, 
•S Yoksulluk, 
•S Göç ve buna bağlı çeşitli uyum sorunları, 
S Sokağın çocuk için çekiciliği (geniş özgürlük, kolaylıkla 

yiyecek ve para bulabilmesi), 
S Sosyal destek sistemlerinin zayıflığı, 
S Yasaların yeterince ve etkin olarak uygulanmaması, 
S Koruyucu ve önleyici sosyal hizmetlerin yetersiz oluşudur. 

Anayasamız, yasalar ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu açıkça, "çocuk ihmali ve istismarı konusunda ivedi 
tedbirlerin alınmasını öngörmektedir. Bu çerçevede 2828 sayılı Yasanın 
3. maddesi (e) bendine eklenen 6. maddeyi ve 1997 yılında çıkan 572 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sokakta yaşayan ve çalışan 
çocuklara hizmet vermek amacıyla hizmete açılan; "Çocuk ve Gençlik 
Merkezleri" eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, 
yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike île 
karşı karşıya kalan ve sokakta çocuk ve gençlerin geçici süre ile 
rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak 
amacıyla kurulan yatılı veya gündüzlü sosyal hizmet kuruluşları 
olarak tanımlanmıştır. 

Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin açılış ve işleyiş esaslarını 
belirleyen "Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği"30 Eylül 2001 
tarih ve 24539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Söz konusu Yönetmeliğe ilişkin olarak hizmetin etkinliğini ve 
standartlığını sağlamak amacıyla hazırlanan Çocuk ve Gençlik Merkezleri 
Yönergesi Bakanlık Makamının 30 Ekim 2002 tarih ve 191 sayılı Onayı 
ile yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, veri tabanı oluşturmak ve çalışmaları 
izleyebilmek amacıyla hazırlanan Standart Formlar ve Raporlar 
uygulamaya konulmuştur. 

Bu yönetmeliğin amacı sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalan, 
sokakta yaşayan çocuklar ile sokakta çalıştırılan çocuk ve gençlerin 
rehabilitasyonları ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamakla 
görevli Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin kuruluş, çalışma esaslarını, 
hizmet standartlarını belirlemek, ilgili kişiler ve kurumlar arasında 
eşgüdümü sağlamak ile hizmetin en etkili ve verimli şekilde 
yürütülmesine ilişkin kuralları sağlamaktır. 
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Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde meslek elemanlarınca yapılan 
"Sokak Çalışmaları" ile çocukların kimlik bilgileri, adresleri, eğitim 
durumları, çalışma şartları, sokakta olma nedenleri gibi bilgiler 
alınarak çocukların merkezlere gelmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. 
Sokak çalışmaları sonucunda ulaşılan aileler ile yapılan görüşmelerde 
sokağın çocuklar açısından tehlikeleri hakkında bilgi verilerek, 
çocukları çalıştırmalarının suç teşkil ettiği anlatılmaktadır. Çocuk ve 
gençlerin korunma kararı bulunmadığından Merkezden izinsiz terk 
eden çocuk ve gençler kaçak muamelesi görmez. Çocuk ve genç 
Merkezden istediği zaman ayrılabilir. 

Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin işlevleri; 

Sokakta çalışan yada yaşayan çocukları saptamak, sokakta çalışan 
yada yaşayan çocukların öykülerinin öğrenilmesi, ailelerini araştırmak; 
tıbbi, psiko-sosyal incelemelerini yapmak, 

S Bu çocukların kendi içlerindeki ya da toplumdan gelecek 
tacizlere karşı korunması, 

•S Tedavi kuruluşlarına yönlendirmek, 

S Aileye dönüş sürecine yönelik çalışmalarla çocuğu 
hazırlamak, 

•S Sokakta olma ve uçucu madde kullanımlarına ilişkin 
patolojinin teşhisini yapmak, tedavi sürecini başlatmak, 

S Acil ve zorunlu hallerde gece barınma olanağı sağlamak, 

S Tedavisi gerçekleşen çocuklarla mesleki rehabilitasyonu 
organize etmek, 

S Okula gönderme, meslek edindirme gibi faaliyetlere çocukları 
yönlendirmek, yerleştirmek, 

S Sokak çocukları sorun alanının çözümüne yardımcı olacak 
yerel verileri hazırlayıp Genel Müdürlüğe ulaştırmak, 

SHÇEK Genel Müdürlüğü 1997 yılı itibariyle 1 Çocuk ve Gençlik 
Merkeziyle başlattığı hizmetlerini, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Çorum, 
Diyarbakır, İçel, Bursa, Şanlıurfa, Adana, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Samsun, 
Adıyaman, Kayseri, Konya, Yalova, İzmit, Aydın, Düzce, Siirt, Manisa, Batman 
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ve Malatya illerinde bulunan toplam 39 Çocuk ve Gençlik Merkezi ile 
sürdürmektedir. Bu Merkezler aracılığı ile sokakta yaşayan/çalışan çocuklar ve 
ailelerine yönelik eğitim,danışma ve rehabilitasyon hizmetleri verilmekte ve 
hizmet yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. 

2003 yılı Aralık ayı sonu itibariyle, 38 Merkezimiz aracılığı ile 
ulaştığımız çocukların sayısına ve bunlara götürülen hizmetlere bakıldığında; 
toplam ulaşılan çocuk sayısı 33.247'dir ve hizmetlere göre dağılımı; 

S hiç okula gitmemiş olup okula başlatılan çocuk sayısı 1359, 
S sosyal yardımla desteklenerek okula devam etmesi sağlanan çocuk 

sayısı 5943, 
•S aile yanına dönmesi sağlanan çocuk sayısı 7433, 
•S işe yerleştirilen çocuk sayısı 369, 
S sosyal yardım alan çocuk sayısı 3843, 
S korunma altına alınan çocuk sayısı 198, 
S madde bağımlısı çocuk sayısı 3606 olup, bu çocuklar yukarıda sözü 

edilen madde bağımlılığı tedavi ünitelerine yönlendirilmektedir, 
•S çeşitli mesleki çalışma ve sosyal hizmet müdahalelerine rağmen 

çocuğunu sokakta çalıştırmakta ısrar eden ve bu nedenle suç 
duyurusunda bulunulan aile sayısı 637'dir, 

S ceza alan aile sayısı 84, 
S ayni nakdi yardımdan yararlanan 938'dir. 

Halen hizmetimiz 2004 yılı itibariyle 39 Çocuk ve Gençlik Merkezi ile 
sürdürülmektedir.Söz konusu 39 Merkezden 24'ü işbirliği protokolleri ile 
hizmet vermektedir. 

Bu çocuklar arasında sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar ile birlikte, 
sokakta yaşama ve/ veya çalışma riski taşıyan çocuklarda yer almaktadır.Risk 
altında bulunan çocuklar; kardeşleri sokakta yaşayan ve/veya çalışan veya 
yapılan saha çalışmaları veya diğer sektörlerle (M.E.B Okulları) kurulan 
bağlantı esnasında elde edilen bilgilerle; göç etmiş, çok çocuklu ve ekonomik 
yoksunluk içerisinde olduğu tespit edilen ailelerin çocuklandır.Bu çocuklara ve 
ailelerine yönelik olarak Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde görevli meslek 
elemanları tarafından çeşitli mesleki müdahalelerde bulunulmaktadır. 

Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin hizmetleri; 18 yaşın altındaki tüm 
sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar ayrımı ile başlatılmışken, zaman içerisinde 
uygulamada saptanan, çocukların sokakta çalıştıkları işlerin türleri, cinsiyetler 
ve madde kötüye kullanımı gibi özellikleri nedeniyle hizmette daha da 
ayrışmayı zorunlu hale getirmiştir. 

Sokakta yaşayan/çalışan ve madde kötüye kullanımı sorunları olan 
çocuklara ilişkin olarak, tespit edilen ve ikna çalışmaları tamamlanan 
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çocukların İstanbul, Ankara, İzmir'de UMATEM'lere, diğer şehirlerde ise 
Devlet/Üniversite Hastanelerinin Psikiyatri Kliniklerine yönlendirilmeleri 
sağlanmaktadır. Detoks sonrası rehabilitasyonuna devam edilecek çocuklar için 
yeniden yapılandırılmış Merkezlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ticari cinsel sömürüye maruz kalan 18 yaş altı kız çocuklarına 
Taksim Çocuk ve Gençlik Merkezi - İstanbul, Behice Eren Çocuk ve 
Gençlik Merkezi - Ankara ve Bahçelievler Çocuk ve Gençlik Merkezi -
İstanbul olmak üzere 3 Merkezle hizmet verilmeye çalışılmaktadır. 

Konuya İlişkin Yapılan Çalışmalar 
s 30 Eylül 2001 tarih ve 24539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği gerek 
uygulamadan alınan geribildirimler gerekse yapılan denetimler 
sonucu belirlenen hususlardan yola çıkılarak ihtiyaç duyulan 
düzenlemeler yapılarak oluşturulan yeni yönetmelik taslağı Maliye 
Bakanlığının görüşleri doğrultusunda düzenlenerek, vize almak 
üzere Mart 2004 tarihinde Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. 

S Standart Formlar ve Raporlar aracılığı ile Merkezlerin hizmetleri 
izlenmekte ve veri tabanı oluşturmaktadır. 

s Sokakta yaşayan madde bağımlısı çocukların detoks sonrası 
rehabilitasyonuna yönelik olarak hazırlanan "Uğraşı Terapisi ile 
Sokakta Yaşayan/Madde Bağımlısı Çocukların Rehabilitasyonu 
Projesi" Ankara/Sincan/Yenikayı mevkiindeki tanışmaz üzerinde 
hayata geçirilebilmesi için 2001 yılından itibaren çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

s "Çocuk ve Gençlik Merkezleri için Standart Geliştirme Projesi" 
hazırlanmış ve TC Hükümeti-UNICEF 2001-2005 Ana Uygulama 
Planı çerçevesinde yer alan Özel Korunma Tedbirlerine Muhtaç 
Çocuklar Programı alt projesinde bulunan ve sektörler arası 
hazırlanan 2004 Yılı Çalışma Planı içerisinde yer almıştır. 

s 2001 Yılında New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler Çocuk Özel 
Oturumu çıktılarından olan "Çocuklar İçin Uygun Bir Dünya" 
başlıklı rapora istinaden taraf ülkelerin hazırlamakla yükümlü 
olduğu Ulusal Eylem Planı Genel Müdürlüğümüzün de içinde 
olduğu ilgili sektörlerin katılımı ile hazırlanmış ve UNICEF Genel 
Merkezine iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 

* Sosyal Hizmetler Danışma Kurulunun 23. Toplantısı'nda Aile ve 
Çocuk Hizmetleri Daire Başkanlığının önerisi doğrultusunda 
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gündeme alınan Madde Bağımlısı çocukların Tedavi ve 
Rehabilitasyonlarına Yönelik Merkezlerin Açılması Yönünde Model 
Önerisi ve Sektörlerarası İşbirliği önerisi ilgili sektörlere proje 
tanıtımı yapılarak Genel Müdür tarafından sunularak gerekli 
işbirliği ve destek talebinde bulunulmuştur. 

• 21-22 Şubat 2000 tarihinde "Child Hope Asia" Genel direktörü'nün 
katili ile "Dünyada Sokakta yaşayan/Çalışan Çocuklara Yönelik 
Hizmet Modelleri" hakkında bilgi paylaşımına yönelik çalışma 
İstanbul'da Merkezlerde görevli meslek elemanlarının katılımı ile 
gerçekleştirilmiştir. 

s 10-14 Aralık 2001 tarihinde Antalya'da Merkezlerde görevli meslek 
elemanlarına "İhmal ve İstismar" konulu eğitime katılım 
sağlanmıştır. 

s Çocuk ve Gençlik Merkezleri Hizmet İçi Eğitim Programı 
doğrultusunda 10-14 Aralık 2001 tarihinde yapılan eğitime katılım 
sağlanmıştır. 

• ISPCAN VIII. Çocuk İstismarı ve İhmali Avrupa Kongresi 23-28 
Ağustos 2001 tarihleri arasında yapılmış ve katılım sağlanmıştır. 

• 24-26 Mayıs 2002 tarihlerinde İstanbul'da Bilgi Üniversitesi, Türk 
Psikologlar Derneği işbirliği ile I. Ulusal Sokakta Yaşayan/Çalışan 
Çocuklar Sempozyumu gerçekleştirilmiş ve Merkezlerden katılım 
sağlanmıştır. 

* 4-14 Aralık 2003 tarihlerinde İstanbul'da Yaşayan Değerler Vakfı 
işbirliğinde "Eğitici Eğitimi ve Alan Çalışanlarının Mim Eğitimi" 
Merkezde görevli personelin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

^ 6-7 Kasım 2003 tarihinde Ankara'da "II. Ulusal Sokakta 
Yaşayan/Çalışan Çocuklar Sempozyumu" Ankara Üniversitesi 
işbirliğinde gerçekleştirilmiş ve katılım sağlanmıştır. 

• TC Hükümeti-UNICEF 2001-2005 Ana Uygulama Planı 
çerçevesinde yürütülen 2.3 alt projesi kapsamında Çocuk ve Gençlik 
Merkezlerinde Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocuklara Hizmet Veren 
Meslek Elemanlarının Madde Kötüye Kullanımı, Madde Bağımlılığı 
ve Tedavisi Eğitimi planlanarak, 02-06 Haziran 2003 tarihlerinde 
gerçekleştirilmiştir. 

S İmkanlar ölçüsünde alana ilişkin çeviri kitaplar, broşür, afiş 
hazırlanmakta ve tanıtım çalışmaları yürütülmektedir. 

Ayrıca; 
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S Diyarbakır Kentinde Sokakta Çalışan Çocukların Rehabilitasyonu Projesi; 
25.05.1999 tarihinde SHÇEK Genel Müdürlüğü, GAP İdaresi Başkanlığı, 
ILO/IPEC arasında imzalanan protokol ile "Diyarbakır Kentinde Sokakta 
Çalışan Çocuklann Rehabilitasyonu Projesi" uygulanmaya başlamış ve 
Proje "75. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi" tararından yürütülmüştür. 
Proje 2001 yılı sonu itibariyle kurumumuz uhdesine bırakılmıştır. Proje 
süresince 833 çocuğa ulaşılmış ve ulaşılan çocukların ebeveynleri ve 
kardeşlerine de koruyucu-önleyici ve rehabilite edici mesleki 
müdahalelerde bulunulmuştur. 

S Temmuz 2000 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüz ve ILO/IPEC 
arasında imzalanan Protokol ile, 1999 Marmara depremi sonrası, 
ailelerin yaşadığı ekonomik yoksunluklar nedeniyle, çalışan çocuklann 
artacağı varsayımından hareketle, Gölcük ve Adapazarı'nda, "Çalışan 
Çocuklann Rehabilitasyonu ve Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi" 
başlatılmıştır. Proje ile bugüne kadar 6-14 yaş arası 1067 çocuğa 
ulaşılmıştır. Ulaşılan çocuklar arasından 307 si çalışma riski taşıyan 
çocuklardır. Bu iki merkez ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 
ILO/IPEC arasında imzalanan Protokol sonucu açılan ve Yalova'da 
bulunan diğer merkez Ocak 2003 itibariyle kurumumuz uhdesine 
bırakılmıştır. 

S "Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin İzmir'de Seçilmiş Sınai Meslek 
Dallarında 2003 Yılı İtibariyle Sona Erdirilmesi Projesi"; 2000 yılı 
itibariyle SHÇEK Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, ILO/IPEC arasında Protokol imzalanmış ve İzmir'de seçilmiş 
sınai dallarında 15 yaş altındaki çalışan çocukların seçilmesi ve bu 
alanlardaki en kötü koşullarda çalışan 15-18 yaş grubundaki çocuklarında 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi yolu ile Türkiye'de tehlikeli sektörde 
çocuk işçiliğinin ortadan kaldınlmasına katkı sağlanması 
amaçlanmıştır.Proje 2003 yılında sonlanacaktır. Projede 1500 çocuk ve 
aile hedef kitle olarak belirlenmiştir. 

Sonuç olarak, verilen hizmetin etkinliği ve verimliliğin 
artırılması için planlananlar; 

S Merkezlerin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve teknik 
alt yapının güçlendirilmesi (araç, bilgisayar, faks vb. gibi) 

S Merkezler aracılığı ile verilen hizmetin çocukla güven 
ilişkisi ve sokak çalışmalarına dayalı olması nedeniyle 
meslek elemanı sayısının artırılması 
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S Personelin kapasitesinin geliştirilmesi (Hizmet türlerine 
özgü) 

S Teorik alt yapının oluşturulması için akademik destek 
alınması 

S Medyanın ve kamuoyu duyarlılığının artınlmasına yönelik 
tanıtım ve savunu çalışmaları 

S Sorunun çok boyutluluğu nedeniyle çözümlenmesine 
yönelik yapılacak çalışmalarda ilgili sektörlerin eşgüdüm 
ve işbirliğinin sağlanması ve güçlendirilmesi 

S Yerel Yönetimlerin konuya sahip çıkmasına yönelik 
savunu çalışmaları 

S Koruyucu önleyici hizmetlerin yaygmlaştınlması ve etkin 
hale getirilmesi amacıyla ve özellikle metropol illerde 
mahalle bazındaki örgütlenmeye yönelik çalışmalar 
(Toplum Merkezleri) 

Saygılarımla. ^^~~~'* — 

^ GüldalAKŞİT 
Devlet Bakanı 
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7- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Marmara Bölgesinde olası bir deprem için alınan ted
birlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in 
cevabı (7/2952) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.06.2004 

"Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Marmara Denizi'nde 2003 senesinde fay hattı ile ilgili çalışma yapan Prof. Dr. Xavier 
Le Pichon başkanlığında yürütülen Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Emin Demirbağ ve Prof. 
Dr. Naci Görür'ün katıldığı 12 bilimadamı tarafından özel, "Le Suroit" gemisinin de 
kullanıldığı çalışmanın kesin rapor sonuçlan Fransa'da uluslararası bilim dergisi El Sevier'de 
yayınlanmıştır. 

Bu rapora göre, fayın yıkıcı ve aktif olduğu, çeşitli alternatiflere göre bu fayların 7.1 
ila 8 arası bir deprem üreteceği, İstanbul'da olası bir depremin bölgeye göre büyüklüğünün 
Büyükçekmece'de 8-9, Eminönü'nde 9, Fatih'te 9, Zeytinbumu'nda 9, Bakırköy'de 9 
şiddettinde hissedileceği, Bakırköy ve Avcılar'm bazı bölümlerinin 10 şiddetine maruz 
kalabileceği, Marmara'da oluşacak 4 metre ve daha yüksek dalgaların 5 dakika içinde karaya 
ulaşacağı bulgulanna yer verilmiş, Prof. Dr. Naci Görür, "İnsanlar bile bile ölüyor" 
değerlendirmesini yapmıştır. 

İstanbul İli Sismik Mikro Bölgeleme Dahil Afet Önleme ve Azaltma Temel Planı 
çalışmasına göre, İstanbul'un ilçelerinde bulunan 725 bin civanndaki binanın takriben 250 
bini hasar görecek, bunlann 113 bini orta ve ağır hasarlı olacak ve 75 bin civannda da can 
kaybı olabilecektir. 

Bu bilgiler çerçevesinde aşağıdaki sorulanına cevap verilmesini arz ederim: 

Sorular: 

1 - Hükümetinizin İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde olası bir 
deprem için almış olduğu tedbirlerin tadadi dökümü nedir? 

2- İstanbul ilinde bulunan 725 bin binanın 250 bin civannda bir miktannın 
hasar göreceği öngörüldüğüne göre bu hasarlann azaltılması için somut 
olarak hangi tedbirler alınmıştır? 

3- İstanbul ili başta olmak üzere Marmara depreminde etkilenecek muhtemel 
bölgelerde kuvvetlendirme açısından inşaat çalışması yapılmış olan, başta 
hastane ve okullar olmak üzere kamu binalan ve köprü, tünel gibi sanat 
yapılannın tadadi dökümü ve yapılan çalışmaların iş tarifi nedir? Bu 
çalışmalar için ne kadar para harcanmıştır? 

4- 2004 ve 2005 seneleri için gerek ilçe ve büyükşehir belediyesinin, gerekse 
merkezi devlet yönetiminin, yani bakanhklann ve İller Bankası'nın 
Marmara depremi ile ilgili yapacağı yatınmlann tadadi dökümü nedir? 
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5- Mesken ve konutların haricinde depremden büyük ölçüde etkileneceği 
öngörülen bölgelerde çok önemli sayıda tarihi eser ve sanat yapısı 
bulunduğuna göre, başta Topkapı Sarayı, Ayasofya, Fatih Camii , 
Süleymaniye Camii , Sultanahmet Camii , Beyazıt ve Galata Kuleleri o lmak 
üzere bütün bu sanat eserleri ve başta camilerimiz olmak üzere her dine ait 
ibadet mekanlarının korunması için yapılan planlar ve programların tadadi 
dökümü nedir? 

6- Başta Ayasofya , Topkapı Sarayı, Süleymaniye ve Sultanahmet Camii gibi 
dünya kültür varlıkları arasında yer alan bu eserlerin korunması için gerek 
A B , gerek B M nezdinde, kuvvetlendirme ve koruma çalışmalarının 
yapılması için mali destek ve fon talebinde bulunulmuş mudur? B u tip 
kültür varlıklarının korunması için mevcut hibelerden ve A B fonlarından 
faydalanılmakta mıdır? 

7- Depremin gerçekleşmesi halinde kriz yönetimini hangi mercii yapacaktır? 
B u merci in yetki v e selahiyetleri tespit edilmiş midir? Bu merciye gerekli 
bütün maddi imkanlar temin edi lmiş midir? Bu mercinin faaliyetleri 
periyodik olarak kontrol edilmekte midir? 

8- G ö z göre göre ge len bu deprem afeti karşısında gerekli önlemler alınmazsa, 
bunun sorumluluğunu başta siz olmak üzere k im taşıyacaktır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı .-B.020.OO2/ ^ ^ J ^ C ^ -
Konu : , -— -v_ 

4S/İ7b/2O04 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : İstanbul Milletvekili Sn.Emin ŞİRİN'in 11.06.2004 tarihli yazılı soru 
önergesi. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
bir sureti de ilgi'de kayıtlı yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen yazılı soru önergesi 
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

-*â/ 
Mehmet AU|ŞAHIN 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

say.n /hdt/np.-f d//JpDA//i_ 

Bakanlık görevinizin yan; sıra, müştereken milletvekili o lduğumuz İstanbul'a karşı da 
çok önemli bir görevimiz olduğu kanaatindeyim. 

Çok önemli bir deprem göz göre göre yaklaşıyor, alınan tedbirlerin yetersizliği da 
ortada. Ben Sayın Başbakana ilişikteki soru önergesini verdim. Acaba konuyu Bakanlar 
Kurulu 'na taşıyıp, gerekli acil önlemlerin alınmasını temin edebilir misiniz? 

Hürmetlerimle. 1 1.06.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul M İ L L E T V E K İ L İ 

- 4 9 7 -

http://-B.020.OO2/


T.B.M.M. B:116 15 .7 .2004 O : 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep ı ayyıp ERDOĞAN tarafından yaz'-h olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim- 1 1.06.200-1 

ErfunTşİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Marmara Denizi'nde 2003 senesinde i ay hattı ile ilgili çalışma yapan Prof. Dr. Xavier 
Le Pichon başkanlığında yürütülen Prof. Dr. Celal Şengör, Prof Dr. Emin Demirbağ ve Prof. 
Dr. Naci Görürün katıldı*! 12 bilimadamı tarafından özel, "Le Suroit" gemisinin de 
kullanıldığı çalışmanın kesin rapor sonuçları Fransa'da uluslararası bilim dergisi El Sevier'de 
yayınlanmıştır. 

Bu rapora göre, tayın yıkıcı ve aktif olduğu, çeşitli alternatiflere güre bu fayların 7.1 
ila S arası bir deprem üreteceği, İstanbul'da olası bir depremin bölgeye göre büyüklüsünün 
Büyükçekmece'de 8-9, Eminönü'nde 9, Fatih'te 9, Zeytinbumu'nda 9, Bakırköy'de 9 
şsddeninde hissedileceği, Bakırköy ve Avcılar'ın bazı bölümlerinin 10 şiddetine maru2 
kalabileceği, Marmara'da oluşacak -4 metre ve daha yüksek dalgaların 5 dakika içinde karaya 
ulaşacağı bulgularına yer verilmiş. Prof. Dr. Naci Görür, 'İnsanlar bile bile ölüyor" 
değerlendirmesini yapmıştır. 

İstanbul İli Sismik Mikro Bölgeleme Dahil Afeı Önleme ve Azaltma Temci Planı 
çalışmasına göre, İstanbul'un ilçelerinde bulunan 725 bin civarındaki binanın takriben 250 
bini hasar görecek, bunların 1 i 3 bini ona ve ağır hasarlı olacak ve 75 bin civarında da can 
kaybı olabilecektir. 

Bu bilgiler çerçevesinde aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

Sorular: 

1 - Hükümetinizin İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde olası bir 
deprem için almış olduğu tedbirlerin radadi dökümü nedir? 

2- İstanbul ilinde bulunan 725 bin binanın 250 bin civannda bir miktarının 
hasar göreceği öngörüldüğüne göre bu hasarların azaltılması için somut 
olarak hangi tedbirler alınmıştır? 

3- İstanbul ili başta olmak üzere Marmara depreminde etkilenecek muhtemel 
bölgelerde kuvvetlendirme açısından inşaat çalışması yapılmış olan, basta 
hastane vs okullar olmak üzere kamu binaları ve köprü, tünel gibi sanat 
yapılarurun tadadi dökümü vs yapılan, çalışmaların iş tarifi nedir? Bu 
çalışmalar için ne kadar para harcanmıştır? 

4- 2004 ve 2005 seneleri için gerek ilçe ve büyükşehir belediyesinin, gerekse 
merkezi devlet yönetiminin, yani bakanlıkların ve İller Bankası'nın 
Marmara depremi île ılgıiı yapacağı yaunmlann tadadi dökümü nedir? 

5- 'vîe.sker. v= konut lamı her-.-s tide depremden büylik ölçüde srkilenecefi 
öngörülen bölgelerde çok öncnıü sayıda tarihi eser ve sanat yapısı 
bulunduğuna göre, başta Topkapı Sarayı. Ayasofya. Fatih Camiî, 
SüJeymaniye Camii. Sultanahmet Camii. Beyazıt ve Galata Kuleleri olmak 
üzere bütün bu sanat eserleri ve başta camilerimiz olmak üzere her dine ait 
ibadet mekanlarının korunması için yapılan planlar ve programların tadadi 
dökümü nedir? 

6- Başta Ayasofya, Topkapı Sarayı, Süleymaniye ve Sultanahmet Camii gibi 
dünya kültür varlıkları arasında yer alan bu eserlerin kcrunrnası için gerek 
.AB, gerek BM nezdindc, kuvvetlendirme ve koruma çalışmalarının 
yapılması için mali destek ve fon talebinde bulunulmuş mudur? Bu tip 
kültür v arlıklarının korunması için mevcut hibelerden ve AB for.lanncian 
faydalanılmakta mıdır? 
Depremin, gerçekleşmesi halinde kriz yönetimini hangi mercii yapacaktır? 
3u merciin yetki ve salahiyetleri tespit edilmiş midir? 3u merci ye gerekli 
bütün maddi imkanlar temin edilmiş midir? Bu mercirun faaliyetleri 
periyodik olarak kontrol edilmekte midir? 

S- Göz göre göre gelen bu deprem afeti karşısında gerekli önlemler alınmazsa, 
bunun sorumluluğunu basta siz olmak üzere kim taşıyacaktır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BA5KAM.1ĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.06.2004 _ 

JEmhTşİRİN 
İscanbul MİLLETVEKİLİ 

Marmara Denizi'ndc 2003 senesinde fay hanı ile ilgili çalışma yapan Prof. Dr. Xavjer 
Le Pichon başkanlığında vürüıülen Prof. Dr. Celal Şengör. Prof. Dr. Emin Demirbağ ve Prof. 
Dr. Naci Görür*ün katıldığı 12 biliraadarru tarafından özet, "Le Suroit" gemisinin de 
kullanıldığı çalışmanın kesin rapor sonuçlan Fransa'da uluslararası bilim dergisi El Sevier'de 
yayınlanmıştır. 

Bu rapora göre, fayın yıkıcı vc akrif olduğu, çeşitli alternatiflere göre bu fayların 7.1 
ila 3 arası bir deprem üreteceği, İstanbul'da olası bir depremin bölgeye göre büyüklüğünün 
Büyükç ekmece 'de 8-9, Eminönü'nde 9, Fatih'te 9, Zsytinbumu'nda 9, Bakırköy'de 9 
şiddetlinde hissedileceği, Bakırköy ve Avcılar'm bazı bölümlerinin 10 şiddetine maruz 
kalabileceği, Marmara'da oluşacak 4 metre ve daha yüksek dalgalann 5 dakika içinde karaya 
ulaşacağı bulgularına yer verilmiş, Prof. Dr. N'aci Görür, "İnsanlar bile bile ölüyor" 
değerlendirmesini yapmıştır. 

istanbul İli Sismik Mikro Bölgeleme Dahil Afet Önleme ve Azaltma Temel Planı 
çalışmasına göre, istanbul'un ilçelerinde bulunan 725 bin civarındaki binanın takriben 250 
bir.i hasar görecek, bunların 113 bini ona vC ag:r hasarlı olacak ve 75 bin civarında da can 
kaybı olabilecektir. 

3u bilgiler çerçevesinde aşağıdaki sorularıma cavap verilmesini arz ederim: 

Sorular: 

i- Hükümetinizin istanbul başta olmak ü2ere Marmara Bölgesi'ndc olası bir 
deprem için almış olduğu tedbirlerin tadadi dökümü nedir? 

2- İstanbul ilinde bulunan 725 bin binanın 250 bin civannda bir miktarının 
hasar göreceği öngörüldüğüne göre bu hasarların azaltılması için somut 
olarak hangi tedbirler alınmıştır? 

3- İstanbul ıh basta olmak üzere Marmara depreminde etkilenecek muhtemel 
bölgelerde kuvvetlendirme açısından inşaat çalışması yapılmış olan, başta 
hastane ve okullar oIrnak uztze kamu binaları ve köprü, tünel gibi sanat 
yapılarının tadadi dökümü ve yapılan çalışmaların iş tarifi nedir? Bu 
çalışmalar için ne kadar para harcanmıştır? 

4- 2004 ve 2005 seneleri için gerek ilçe ve büyükşehir belediyesinin, gerekse 
merkezi devlet yönetiminin, yani bakanlıkların ve İller Bankası'nm 
Marmara depremi ile ilgili yapacağı yannmlarjı tadadi dökümü nedir? 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

G İ R İ Ş 
a - Y a p ı güç lend i rme m e v z u a t ça l ışmalar ı . 
b- M a r m a r a D e p r e m i n d e hasar gören konut v e işyerlerinin onar ımı 

ça l ışmlar ı . 
c - M a r m a r a Bölgesi Aci l Y e n i d e n Yap ı land ı rma Projes i . 
d - İstanbul D e p r e m Riski A z a l t m a v e Aci l D u r u m H a z ı r l ı k Projesi . 
e - Tar ihi v e kültürel y a p ı n ı n korunması . 

E K - 1 
2 0 0 4 Y I L I Y A T I R I M P R O G R A M I N D A Y E R A L A N 
M A R M A R A B Ö L G E S İ N D E K İ P R O J E L E R L İ S T E S İ 

E K - 2 
S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü Y A T I R I M L A R I 

E K - 3 
Y Ü K S E K Ö Ğ R E T İ M S E K T Ö R Ü Y A T I R I M L A R I 

E K - 4 
E Ğ İ T İ M S E K T Ö R Ü 

E K - S 
İ S T A N B U L V A L İ L İ Ğ İ N C E Y A P I L A N Ç A L I Ş M A L A R 
İLE A L I N A N Ö N L E M L E R E İ L İ Ş K İ N D E T A Y L A R 

E K - 6 
M A M A R A D E P R E M İ A C İ L Y E N İ D E N 
Y A P I L A N D I R M A P R O J E S İ ( M E E R ) 

E K - 7 
T . C . B A Ş B A K A N L I K K R İ Z Y Ö N E T İ M M E R K E Z İ 
Y Ö N E T M E L İ Ğ İ 

S O R U L A R C E V A P L A R 

- S O R U 1 - 2 T Ü M E K L E R 

S O R U 3 E k - 1 , Ek-2, Ek-3 , Ek-4 , Ek-5 

S O R U 4 EK-1 

S O R U 5 

S O R U 6 

GİRİŞ (c-d-e) 

G İR İŞ (c.d) 

. S O R U 7 - 8 EK-7 
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Ülkemiz sadece İstanbul'da ve Marmara Bölgesinde bir deprem riski ile karşı 
karşıya değildir. Ülkemiz toprakiannın %92 'si, nüfusumuzun % 95'i deprem 
kuşağında bulunmaktadır. Bu husus dikkate alındığında, alınacak tedbirlerin ülke 
düzeyinde ve sürekli olmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Sekizinci Beş Yıllık 
kalkınma planı ile yıllık programlarda doğal afetlere karşı alınması gereken tedbirler 
ilke ve politikalar genel olarak belirlenmiş durumdadır. 

Afet öncesi, afet anı, afet sonrası yapılması gerekenlere ilişkin planlama, 
uygulama - denetim - yaptırım bütünlüğünü sağlayacak yasal düzenlemelere olan 
ihtiyaç nedeni ile bu yöndeki çalışmalar yoğunlaştırmıştır. 

Bu amaçla, yapı güçlendirmesi ile ilgili olarak "Afet Bölgelerinde Yapılacak 
Yapılar Hakkında Yönetmelik" in yenilenmesi çalışmaları, Afet Yönetiminde görev 
alan kurum ve kuruluşların görev örtüşmelerinin giderilmesi amacıyla Türkiye Acil 
Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen mevzuat çalışmaları 
ve ülkemizdeki afet yönetim sisteminin yeniden yaptlandınlması çalışmaları devam 
etmektedir. 

Ülkemizdeki çarpık şehirleşme, kaçak yapılaşma, yapı yoğunluklarının 
yüksekliği dolayısıyla planlı gelişmiş alanlarda bile zemin zaafiyetinin bulunması, 
ruhsatlı yapılarda bile özellikle depreme karşı dayanıklılığın zayıf olması, gelir 
seviseyindeki düşüklük gibi nedenlerle özel binalann güçlendirilmesi çalışmaları 
önemli darboğazlara sahiptir.İstanbul'un ülkemizdeki toplam bina stoku içindeki payı 
%11.1, toplam konut sayısındaki payı ise %20.9 dur. Bu sayısal büyüklükler bile 
konunun maliyet olarak ele alınmasındaki zorluklan ortaya koymaktadır. Buna 
rağmen İstanbul başta olmak üzere olası depremlerde ortaya çıkacak zaran en aza 
indirmek konusunda farklı kurumlarca çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. 

* Önergede yer alan sorularla ilgili olarak; 2004 yılı yatırım programında yer alan 
Marmara Bölgesindeki projeler Ek-1'de, Sağlık Sektörü yatınmlan detayı Ek-2'de, 
Yükseköğretim Sektörü yatınmlan detayı Ek-3'te, Eğitim Sektörü yatınmlan Ek-4'te 
Ve istanbu I Valiliğince yapılan çalışmalar ile alınan önlemlere ilişkin detaylar 
Ek-5'de verilmiştir. 

* Ülkemizde olası kriz hallerinde kriz yönetimini üstlenecek merciler, değişik hali 26 
Mayıs 2002 tarih ve 24766 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Başbakanlık Kriz 
Yönetim Merkezi Yönetmeliği" ite belirlenmiştir. (Ek-7) 

a) Yapı Güçlendirmesi İle İlgili Mevzuat Çalışması; 

Yapı güçlendirmelerindeki yanlış ve farklı uygulamaların ortadan kaldırılması 
amacı ile ülkemiz için çok önemli bir ihtiyaç olan binaların deprem açısından 
değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi ile ilgili bir bölümün hazırlanarak Afet 
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelike eklenmesi gereği ortaya 
çıkmıştır. Mevcut yönetmeliğin revizyonu ve güçlendirme bölümü eklenmesi için, 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığınca 07.07.2003 tarih ve B.09.AİŞ.0.15.00.07/032 sayılı 
OLUR ile bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyonda, bakanlık uzmanları ile birlikte 
değişik üniversitelerimizden konunun uzmanı bilim adamlan yer almaktadır. 
Komisyon halen çalışmalarına devam etmekte olup 2004 yılının sonunda 
çalışmalann tamamlanması beklenmektedir. 
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b) 1999 Marmara Depreminde Hasar Gören Konut ve İş Yerlerinin Onarımı 
Çalışma lan; 

1999 depremlerinden sonra orta hasarlı konut ve işyerlerinin onarım ve 
güçlendirilmesi amacıyla Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 
Marmara Bölgesinde afetzedelere kredi sağlanmıştır. 

İÜ 

İstanbul 
Kocaeli 
Sakarya 
Yalova 
Bursa 
TOPLAM 

AhblZbL 
KONUT 

7.291 
22.560 
7.356 
7.069 

289 
44.565 

€ SAYISI 

İŞYERİ 
542 

1.985 
936 
555 
15 

4.033 

TOPLAM ÖDEME 

KONUT 
10.702.600 
41.026.942 
10.916.600 
13.235.900 

462400 
76.344.442 

İŞYERİ 
372.400 

1.624.200 
314.900 
561.800 
11.400 

2.884.700 

GENEL TOPLAM 

11.075.000 
42.651.142 
11.231.500 
13.797.700 

473.800 
79.229.142 

c) MARMARA BÖLGESİ ACİL YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ (MEER) 

1999 Marmara Depreminden sonra 8 ana bileşenden oluşan yaklaşık 1.8 
Milyar Dolar tutannda bir çerçeve program hazırlanmıştır. Bunun 4 ana bileşenden 
oluşan ve Dünya Bankasınca finanse edilen 510 Milyon Dolarlık bölümü MEER 
Projesini oluşturmaktadır. Bu proje Başbakanlık Proje Uygulama Birimi 
koordinasyonunda çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlannca yürütülmektedir. 

MEER Projesi ile, Marmara Depreminden etkilenen alanlarda; 

a) Yaşam koşullarının ve ekonomik kalkınmanın iyileştirilmesi, 
b) Doğal afetlere hazırlık, 
c) Afet zararlarını azaltma, ve risk yönetimini sağlayacak kurumsal çerçevenin 

oluşturulması amaçlanmıştır. 

MEER Projesi 4 Ana Bileşenden oluşmaktadır; 

A- Afet Müdahale Sistemi ve Risk Azaltma 
B- Yetikinler İçin Travma Programı 
C- Fiziksel Yeniden Yapılanma 
D- Proje Yönetimi 

* MEER Projesi kapsamında, MARMARA Depreminden etkilenen alanlarda yaşam 
koşullarının ve ekonomik kalkınmanın iyileştirilmesi ve gelecekteki doğal afetlere 
karşı risk azaltılması amacıyla yapılan projeleri gösteren çizelge Ek-6'da verilmiştir. 

d) İSTANBUL DEPREM RİSKİ AZALTMA VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ 
(İSMEP) 

İstanbul ilinin olası deprem afetine karşı gerek yapısal anlamda 
güçlendirilmesini ve gerekse Adi Durum Hazırlıklannın en üst düzeye çıkartılmasını 
teminen hazırlanmakta olan İSMEP Projesi Dünya Bankası, Hazine Müsteşarlığı, 
Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Proje Uygulama Birimi, 
İsatnbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ortak müzakereleri ile sürdürülmektedir. 
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Yapılan müzakereler neticesinde; proje 3 ana başlıkta gerçekleştirilecektir. 

1- Acil Durum Hazırlık ve Acil Durum Yönetiminin güçlendirilmesi. 
- Acil Durum Yönetimi için kesintisiz acil iletişim sistemlerinin kurulması, 
- Kurum Kuruluş ve Kriz Merkezlerinin ekipman ve donanımlannın 

sağlanması, Acil Durum Operasyon merkezlerinin oluşturulması, 
- Acil müdahale ekipmanlarının tedarik edilmesi, 

2- İstanbul Halkının kullanımında bulunan yapı stokunun depreme karşı 
güçlendirilmesinde uygulanacak olan güçlendirme pilot programının 
oluşturulması ve şehir planlama kapasitesinin geliştirilmesi, 

3- Kamu binalan ve alt yapı tesislerinin depreme karşı güvenli hale getirilmesi. 
Kritik kamu binalarında önceliklerin belirlenerek güçlendirilmesinin 
sağlanması altyapı tesislerinde (elektrik, su, ulaşım vb.)deprem zararlannı 
önlemeye yönelik öncelikti projelerin desteklenmesi öngörülmektedir. 

05.09.2003 tarihinde Dünya Bankası proje grubu ile Afet Yönetim Merkezinde 
yapılan müzakerelerde, Başbakanlık tarafından Dünya Bankası kredisi ile 
yürütülmekte olan MEER (Marmara Acil Yeniden Yapılandırma Projesi) projesinden 
İSMEP projesi acil harcamaian için ödenek aktanlması değerlendirilmiş ve 
Başbakanlık Proje Uygulama Biriminin de ortak görüşüyle 15-20 milyon ABD Dolan 
nispetinde birfinansın aktanım uygun görülmüştür. 

Toplam 400 milyon ABD Dolan bütçeli olan İSMEP Projesinin finans ihtiyacı 
Dünya Bankası yönetimince prensipte kabul edilmiştir. 

A 

B 

C 

P 

Bileşen 

Acil Durum Hazırlık ve Afet Yönetiminin Güçlendirilmesi 

İstanbul Konutlarının Depreme Karşı Dayanıksızlığının 
Azaltılması 

1. Konut Donatım Pilot Programının Sunulması 
2. Bina Yasaiannın Güçlendirilmesi 
3. Deprem Riskinin Azaltılmasında Şehir Planlama 

Kapasitesini Arttırması 
Yaşan Bölgeleri ve Kamu Kıymetleri için Deprem Riskinin 
Azaltılması 

1. Risk Azaltma Yatınmlannın Teknik ve Ekonomik 
Değerlenmesi 

2. Yüksek Öncelikli Risk Azaltma Yatınm Programının 
Uygulanması 

3. Kamu Hizmet Sistemleri için Uzun Vadeli Risk 
Azaltma Planlaması 

Proje Yönetimi 

Ara Toplam 
%1 ön ödeme ücreti 
Toplam 

ABD* 
Milyon 

30 

105 
100 
3 
2 

251 
7 

240 

5 

9 

396 
4 J 
400 

- 5 0 3 -



T.B.M.M. B : 116 15 . 7 . 2004 O : 8 

Proje Hazırlık Faaliyetlerine Genel Bakış : 

A. Bileşeni: Acil Duruma Hazırlık ve Afet Yönetiminin Güçlendirilmesi 

1 - Afet Yönetimi Bilgi Sistemi: 
Ne tür olayın meydana geldiği ve Acil Duruma cevap verebilmek için hangi 

kaynaklara ihtiyaç olduğunu anlayabilmek ve kamu ve ulusal makamlara zamanında 
ve doğru bilgi verebilmek amacıyla afetle ilgili bilgileri zamanında toplamaK derlemek 
ve GIS (Harita) bazlı göstermek için bir bilgi sistemi oluşturulacaktır. 

2- Acil Durum İletişim (Haberleşme) Sistemleri Kurulması: 
Kriz Merkezlerinin yanı sıra kamu güvenliği ve acil durumdan sorumlu kurumlar 

tarafından kullanılacak olan ses ve data haberleşmesi sağlayacak ve her şartta 
hizmet verecek olan bir iletişim altyapısının kurulması amaçlanmaktadır. 

3- Acil Duruma Yanıt Kapasitesinin Güçlendirilmesi için İhtiyaç Değerleme 
Çalışması: 

Özellikle büyük bir deprem sonrası acil müdahale amaçlı kullanılacak olan araç, 
gereç ve ekipman ihtiyaçlarının sağlanması öngörülmektedir. 

Bu kapsamda, acil müdahale hizmetlerinden sorumlu kamu kurum ve kuruluşları 
ile İl Sivil Organizasyonların mevcut değerlendirmelerinin yapılarak özellikle büyük 
depremler sonrasındaki ihtiyaçlar göz önüne alınarak ihtiyaç değerlemesinin 
yapılması ve tespit edilen ihtiyaçların sağlanarak müdahale kapasitesinin arttırılması 
ve eğitim standartlarının oluşturulması hedeflenmektedir. 

B Bileşeni : Konut Güçlendirme Programı: 

Güçlendirme ihtiyaç olan konuttan can güvenliği standartlannda güçlendirmek 
amacıyla B Bileşeni kapsamında talebe bağlı ve sosyal olarak kabul edilebilir bir 
donatım programı geliştirilecektir. 

Türkiye'de ve dünyada benzeri programların üstlenilmesinde çok sınırlı deneyim 
olduğu göz önünde bulundurularak konut donatım programının İstanbul çapında 
daha geniş ölçekli olarak yapılmasından önce ilk olarak birkaç ilçe Belediyesinde test 
edilmesine karar verilmiştir. 

C Bi leşeni: önemli Kamu Hizmeti Binalan İçin Deprem Riskinin Azaltılması 

Proje, öncelikli olarak tespiti yapılan kamu binaları (okul-hastane-sosyal hizmet-
güvenlik vb.) ile alt yapı tesislerinin (su-elektnk-liman vb.) depreme karşı 
güçlendirilmelerini sağlamaya yönelik oluşturulmaktadır. 

Bu kapsamda yürütülecek çalışmalar için pilot proje olması amacıyla öncelikle 
farklı sektörlere ait (sağlık-eğitim-güvenlik- idare vb.) binalardan 50 tanesinin 
belirlenmesi sağlanacaktır. 

Projenin fizibilitesinin hazırlanması için müşavir firma seçimi ve müşavirlik 
hizmetlerinin 2004 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. 
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2005 yılının 2. çeyreğinden sonra imalata yönelik ihaleler yapılarak çalışmalara 
başlanması planlanmaktadır. 

e) TARİHİ VE KÜLTÜREL YAPININ KORUNMASI; 

İstanbul'un Tarihi Alanlan, 6.12.1985 tarihinde Dünya Miras üstesine 4 ana bölüm 
olarak dahil edilmiştir. Bunlar, Hipodrom, Ayasofya, Aya İrini, Küçük Ayasofya 
Camisini içine alan Arkelojik Park; Süleymaniye Koruma Alanı; Zeyrek Camisi ve 
çevresini içine alan Zeyrek Koruma alanı ve Tarihi Surlar Koruma alanını 
içermektedir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı "İstanbul Tarihi Yarımada Sürdürülebilir Koruma ve 
Geliştirme Planı" adı altında çok geniş kapsamlı bir çalışma ve uygulamalar dizisi 
başlatmayı planlamaktadır. Bu amaçla, İstanbul Tarihi Yanmada'daki koruma-
geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere 2004 Mali Yılı Bütçesi'nden 100 trilyonluk 
bir ödenek aynlmıştır. Söz konusu çalışma ile hem İstanbul'un Tarihi Alanlan başlığı 
altında UNESCO Dünya Miras Listesfnde yer alan kültürel mirasımızın korunması, 
hem de günümüze kadar ulaşmış taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarımızın daha 
geniş kitlelere etkili bir şekilde tanıtılması hedeflenmektedir. 

İstanbul Müze Kent Projesi; 

Proje Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, istanbul Büyükşehir Belediyesi 
ve Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde 
ortak yürütülecektir. 

Proje ile başta tarihi yanmada, Haliç ve çevresi ile Beyoğlu bölgesi olmak üzere 
İstanbul'un tarihi kent dokusunu her türlü dış etkenden (doğal afetler vb.) korunması 
ve gelecek kuşaklar aktarılması amaçlanmaktadır. "İstanbul Kültürel Miras Alan 
Yönetim Planı" nın hazırlanması da proje kapsamındadır. 

İSMEP Projesi; İstanbul'da bulunan tarihi ve kültürel yapının korunması ve 
güçlendirilmesi konusu İSMEP projesi kapsamında da planlanmaktadır. 

JİCA Master Planı; kapsamında kültürel mirasın depreme karşı korunması amacı ile 
proje paketleri planlanmıştır. 
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EK-1 

2004 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN 
MARMARA BÖLGESİNDEKİ 

PROJELER LİSTESİ 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
9 Temmuz 2004 
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btKJÜHU : TARIM 
PROJE SAIIİ8İ: OtVLET SU İŞLERİ GN.MD. • ORMAN GNMfl. 

PROJE TUIARI 
200) SONUN 

TAHMİNİ H 

YER 
PROJE NO PROJE AOI (İL v» İLÇESİ) KARAKTERİSTİK 

BAŞLAMA 
BİTİŞ 

TARİHİ 
OIŞ TOPLAM D I Ş 

KREDİ ÖZKAYN 

DEVLET SU İSLERİ GN.MD. TOPLAMI 
Q) OIVAMEOENPROJC|ERTpPLAMI 

lı) 2004'dun Şonrşva MoıHiiı 
2ODUA0I0O6O Oofldl Aletler ve Taşkın Masalcın (MD) 

ORMAN GN.MO, TOPLAMI 
Ül OFVAM r.OEN PROJElgR TOPIAMI 

m ;«i4'dçıgijeniej 
2OO0AOMO00 Depıeın Hasorbuı Giılemıe Projesi (MO) 

Muhtelif 

Muhlelil Rina in; aalUrı 

2000 2006 

20002004 

65886 
65 886 
65886 
65886 

21070 
21070 
21070 
21070 



I'HUJIİİAJIIBI: ItKtl.GN.MD. • IUPRAŞ(İN.MU 

YER 

PROJE NO PROJE ADI [İL v> İLÇESİ) KARAKTERİSTİK 

İŞİN 

BAŞLAMA 
BİTİŞ 

TARİHİ 

PROJE -. Rl 

O I Ş TOPLAM 

2 

KREDİ 

I 
en 
o 
00 
I 

TEKEL 6N.M0. TOPLAMI 

1B DEVAM EOEH PROJELER TOPjAMI 
aJİSPJjJiQitsi]Js( 

2CK)|C0'J00?ü Binalara Takviye Yapılması (MO) 

M 2004'den Sonraya Kalaıto 
2O0UCO30000 Baımüduriükldara ve Ambar Binası (MO) 

TÜPRASÜN.MO. TOPLAMI 
Q) DEVAM EDEN PROJEIFR TOPLAMI 

a)20(M'ılapnenlef 
1999CI3OI00 OnpıaınHMHIIHI lytafbılHi 

Çaksmalan(MD) 

MMM 223 O00i!i2 

5.000 m? 

Kocaeli Korfm Tamamlama 

2001-2004 

2000-2005 

1999-2004 

5689 

5889 
5069 
5S69 

6962 

8962 

7087 
7067 

1695 
1605 

3IB32 

31832 

31832 
31832 



PKüJkSAlılUl. ICUlilıN.MU.. ILKuN.MU.-tMNltei bn.MU. 

-509 

PROJE NO PROJE AD! 

TCDD ON.MO. TOPUM) 
UtOEVAM EDEN PROJELER TOPİAM) 

190*0100» Depremde!tasarGöıeıı Tesislerin Hakim. 
Onanın va Ya\m\\ h Otun Diı Ott|Htutıu K.x>t 
Mevcut Onsların ve Tesislerin Takviyesi (MO) 

TCKQNMD.10PI.AMI 
Öl UtVAMEOCNPROJEl ER TOPLAMI 

|ı!2ffl'<ltfiŞojyavı Kayınlar 
1'JO3tO4O3l0* IstaııtnJÇevte Yoflurı Vtyaüı*. KOjıni 

OnatınıUn ve Sttımk lakvıyesi(MD) 

(lb 
YER 

* İLÇESİ) 

Islaıılıııl.Kocaek, 
S.ık;nya 

IsUııılHıl 

KARAKTERİSTİK 

Demli yduTMiı. Bakım, 
Onanın ve Yapımı ile 
lesOepıenıt: Karsı Tak. 

Onarını 

İŞİN 
BAŞLAMA 

BİTİŞ 
TARİHİ 

1999-2004 

19932007 

PROJE Tl 1 

DIŞ TOPLAM 

220400 
220400 
220400 
145000 

20500 
20500 
20500 
20500 

689564 
889564 
669564 
238364 

200) 
TA 

DI 
KREDİ 

32100 
32100 
32100 

O 

I993E040S60 Buru-Yalova (MO) 
I9&7£040I50 tavt-Sakarya EKsprasyokı 

(Mapatan 6t f Dahil) (MDHDeprenı Ito» Dulul) 
19971:040160 0100 Oavfel Ytıhı G«4ıi> İunil Kesimi 

İMomesl ve lopuma Yoları İnşaatı (Mi)] 
«74E040240 Om\anköy-AkyaııOokuıcun-4.BLHd. (MO) 
1992E043000 lımil-Kandıra (MO) 
19ME040150 Adap«2arı-KaıUu-AkçakOca(MD) 
19%E040350 Yutuvı-Topçtter-AKınova (MD) 
l9/JfiO4OM0 toto Akçakoca KEıefllisi |WI1) 

Üuısa.Yalüva 
Kocueı,Sak«ya 

IsiunbU.Kocaeı 

Sakarya 
Kocaeli 
Sakarya, Düzce 
Yulova 
OüiCB. Zonguldak 

BY70Kın. 
EY 3,5 Kın. 

EY 30 Kın. 

1A33Km. 
IA30Km. 
1A, OY 106 Km. 
BY 23 Kjn 
1A.0Y71 Km. 

1994-2006 
1997-2005 

1997-2005 

1974-2006 
1992-2006 
1993-2008 
(996-2006 

60700 
106700 

94100 

77200 
18800 
76000 
73000 

1993-2006 75400 126700 32100 

EMNİYEJ ON.MO, TOPLAMI 

Q YENİ .CPiMlLtlOiîl M 

fl)t)4L"040220 Dü»ce Bölge Tıafik Den M Amiılirji (MU| IIIMU! 2004 2004 

500 
500 
500 
500 

(t) /ilin Inıısnlı kesiminin fuilâle ctiıiliı r 11» kusun ıı,iıi luııctuna yapılama/ 
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PROJE ADI : TC EMEKLİ SANDIĞI GN. MD. 

2003 SO 
TAHM 

PROJE ADI 
YKR 

(İL vu İLÇESİ) KARAKTERİSTİK 

PKOje - RI 
İŞİN 

BAŞLAMA —————— — ^ — - ^ _ — _ 
BİTİŞ D I Ş TOPLAM D I Ş 

TARİHİ KREDİ OZK 

TC EMEKLİ SANDIÛI GN.MD. (DONhR SERMAYE) TOPLAMI 

c] v£iiPR^ats.meı__ıı 
a ) - O - i ' d j i l e n l e ! 

.'OlMFOOOoeo Oıel nınnlnrını Gııçlendınııe Pmjcsi(Mr>) Mıılılı-M Duprem Yonetıneliû' 
Esaslarına GöfU Statik 
vt Kl.lık PIDIU İŞİ 

430 

SfcıUUNL» : KUNUl 
PKOJS ŞAHİDİ : BAŞBAKANLIK (PUB) • JANDARMA GENEL KOM 

. 

PROJE NO PROJE ADI 
YER 

(İl. ve İLÇESİ) 

BAŞBAKANLIK PROJE UYGIH AMA BİRİMİ TOPt AMI 
Rİ OEVAMEDEN PROJC1 ER TOPLAMI 

M ;0Q4«tcııSaKâKfl Krtlnnlur 
2000(5000100 Marmara Depremi Anıl Yeniden Yapılandırma Müiınara Uaigesı 

Proıoıi (MEER) (DA) (MD) 

Dünya Bankan Kredisi SaflUııan Kısım 
-Ulusal Acil Duamı Yönetim Sislenil P<). 

•Ardii KuUnnıın Pl vu Inıaal Yasaları IJyu 
• Kudastıo Ycııicıvncıi ve Aıazi Yönetimi l'ıı 
Travma Programı 

-Deprem Konutları Insuatı Pr) 
Pıcıu Yönetimi 
Ön Heıç ve KumiSyıııl 

•Avnıpa Y. 0. Kııi Sağlanan Kılını (TEftltA; 
•Kar »yolları va Otoyol Onarım ve Yapım Pr) 
•Oomıryolfarı RehouilıUısyon Programı 
Belediye Allyapı Rehauiklasyonu Pıo| 
Yeni Yerleşimlere Altyapı Samanlıları Pn 

-Sağlık Programı (3 SSK Haılanesl-Adupaınrı-
Digeı Allyapı A* Pıj v * Hesnp mayan Pı| G 

-Küçfık ve Orta ölçekli lıyeıleri Dcılt-k Proıj 
-Küçük İşyerleri Projesi 
-Küçük İşyerleri ve Kooperatifler Prog. 
-DıOur Küçük Ifyeıkın Alı Pıoj. ve } tc ınoyan 
-Deprem Konutları 
-Prüie Yönelimi 

JANDARMA GENEL KOM. TOPLAMI 
m DCVAM EDEN PROJEI ER TOPI AMI 

1)1 2004'ılpr) Şnıvaya Kelunlur 

Marmara Bölgesi 
Mulılouf 
Muhtelit 
Muhtelif 
Mııhlulıl 
Mamura Bökesi 
Marınors Bölgesi 
Mııhlulıl 
Miniler 
Momıaıa Bageti 
Mannara Böloesi 
MulılelK 
Mannara Borgoıı 
Mannara Bölgen 
Mannara Bölgesi 
Marmara Bölgesi 
Mannara Bölgesi 
Marmara Bölgesi 
Mumıara Bölgesi 
Marmara Bölgesi 
Marmaru Bölgesi 
Muhtelif 

KARAKTERİSTİK 

ElıidPıo)e,lıi5«al. 
Kontrollük ve Ekipman 
Alımları.Müjavir HB. 
El Pıt.ins.konl.uklp.rnlls. 
fc'uıd-Projo 
Etüd Projo. sigorta 
El Pr) Ins.konl.oklp.müs, 
El Pri.lıi|.k«H,«Up.ınO|. 
El Pı|,inı.keııl.eklp,müj 
12008 Konul 
Pıo|e Yönetimi 
On Harç ve Komisyon 
Ei-Pıj.kı».konl.eklp,ntus. 
El ı>i).iııs,konl,eklp.müs. 
Et-Pı).ii!s.kont.eklp.mflj. 
El Pr)Jn»,koııl,eklp.mü|. 
El Prj.kıs.konl.aklp.ınüs. 
3 SSK Hailene»! 
El Pri.lııs.konl.eklp.mtls. 
EI-Prj.ins.kont.eklp.rnüı 
5 635 İşyeri 
El Prj.kis.kont.ekip.mOs. 
El-Pıj.kıs.lıonl.eklp.rnüs 
2.218 Koru il 
Pro|e Yönetimi 

İŞİN 
BAŞLAMA " 

BİTİŞ 
TARİHİ 

2OOO200S 

2000-200S 
2000 2005 
2000-2005 
2000-2005 
2000 2005 
2000-2005 
2000-2005 
2O0O20OS 
20O020OD 
2000200» 
2000 2002 
2000-2005 
2000-2005 
2000 2005 
2000-2005 
200» 2005 
2000-2001 
2000-2005 
2000-2005 
2000-2005 
2000-2005 
2000-2005 

PROJE İUTARI 

D I Ş 

1661155 
1 666 155 
1668155 
i eoe 155 

(910 288) 
(152 540) 
(197 282) 

(18 874) 
(33 010) 

(9 688) 
(478 163) 

(16 801) 
(8 100) 

(787 887) 
(23 579) 
(65 685) 

(164 881) 
(21 478) 
(58 949) 
(20 584) 

(125139) 
(113 430) 

(1 870) 
(8 737) 

(147 334) 
(6 421) 

TOPLAM 

2 103 377 
2 103 377 
2 103 377 
2 103 377 

(1 167 387) 
(106 014) 
(253 520) 

(21663) 
(42 418) 
(12 449) 

(611870) 
(21 333) 

(8 100) 
(635 990) 

(29120) 
(61 121) 

(203 381) 
(26 525) 
(72 602) 
(25 421) 

(154 547) 
(140 066) 

(2 310) 
(6 320) 

(161 957) 
(10 400) 

3 1 2 0 
3 120 
3 120 

2003 SON 
TAHMİNİ 

D I Ş 
KREDİ OZKA 

76B572 
76B572 
768 372 
788 572 

(378 282) 
(305) 

(61 614) 
(722) 

(1 <««) 
(062) 

(29S306) 
(3 529) 
(8100) 

(392 290) 
(10 246) 

(2 406) 
(57 744) 

(8 O20) 
(12 632) 

(3 208) 
(107 259) 
(86 616) 

(321) 
(94 636) 

10ÜUGOOOO70 -Jandarma Sb Aslslı ı.ojnuını(MD) 
I009GOO0O70 -JanUaınıa,St>AıUuLojnıaııı(MO) 

Kucaelt-Murlıez 
Sakarya Merkez 

20 Daire 
20 Daire 

1099-2005 
1999-2005 

1520 
1000 
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MEB ÖZEL EĞT V E BfH.Cl.Hl/.GN.M TOPLAMI 
II) DEVAM EDEN PROJELER TOPI AMI 

lOoSHOıoaaO Düico Onop. Öziiilüler OK. vu L.ÖJ. (MU) 

b) 2004'ııun Sonraya Kalanlar 
2OOIHOI0070 Rehberlik ve Araslımıa MerkeZılMO) 
2OO1H01OO80 Relıüeılik ve Araslırına Morkozi(MO) 

MEB ORTAÖĞRETİM ON.MO. TOPI AMI 
_1 BEYAM-EDEM.EBflaLEBJgPLAM| 

»I 2004 d? Bilenler 
109511010070 Genul lise ve Anadolu Llftuaî JrıfAnMiin 

-illıeıni Ellcııı1 Isesi 
•Çamlıca Kil Liseli (MU) 
•Üsküdar Uuluurlıı Lıbaılıye Lis. (Mil) 

1U951I0IOI9O Fen Lisesi (MD) 
I0SCH01U290 Anadolu Gu/el Sanallar Lisesi (MOI 
200011010130 Tıiıkan-Soil Yılmaz Anadolu t.la (MD) 
20001101(1291) Kayııaslı I ısesi (MD) 
200211010260 Ak Uelkanor Anudohı Lisesi Ikın İl ıs (MM) 
20021IOIÛ280 Gürpınar I isusi Ikın. Int (MD) 
200011010260 And. Lis Spor salonu (MU) 

p) 2004'rten Sonraya Katanlar 
10041-1010000 -Geııolllso Ek Okla İnsanlı (MD) 
109411010060 M Akil Eısoy Lisesi (MO) 
100611010210 Yenanalıalla Genel l İse (MD) 
190811010220 Yani Bosna Fen Llsosi(MD) 
100811010310 Anadolu Güzel Sanallar 1 Isesl (MD) 
2OOOH01O120 Düzce Lisesi Yeni Dini (MD) 
20OOH0I0I50 Uekııkbyltsesı(MO) 
200011010170 Süfliye I ile». (MD) 
2OO0H0102O0 İzmit Lisesi Ek Oiııa (MD) 
2000110102İÜ Gazi I isesı (MD) 
200011010220 Koduz r«n l.ısusi (MD) 
21)00110 111230 KOıluz ÇPL (Mt>> 

20OOII01024O Şh Üsljm Selçuk E*edo0lu lisesi (Mü) 
200011010250 AK DKıllen Lisesi (Mü) 
20001IOI02UO Abani lisesi (MD) 
20O3IIO1O24O Genel Lise (Mü) 
2O03IIO1O33O Genel Lise (MD) 

MKBORT OGR.YURT.VE BU D IİSK TOPI AMI 
İÜ OEVAM EDEN PROJE! ER TOPI AMI 

a) 2004da Bilenler 
10(171-1010270 öjrencl Ponstyoılu (MD) 

MEB ERKEK TEK.OfjflT.Gkl MO, TOPLAMI 

a) 2004de Bilenler 
19U5H020110 Çok Pıooıaımttlsa(MD) 
190511020690 Çok Programlı Lise (MD) 
10Ü011020140 Çok Programlı l.ısu (MD) 
19071IU2O070 Anutlukı Teknik Lijosı (MD) 

2003 SO 
PROJE TUTARI TAHMİN 

İŞİN 
BAŞLAMA 

YER BİTİŞ D I Ş TOPLAM D I Ş 
(İL va İLÇESİ) KARAKTERİSTİK TARİHİ KREDİ OZKA 

O/el Proje 
özel Pıoje 

Mulılelıl 
Cdime-Merkoz 
Istjııbtıt-ÇaınLca 
İstanbul Üsküdar 
DnıceMeıker 
Oıırsa-MeıVez 
Dursa Oıhaneti 
Diiıce-Kayııaslı 
istanbul Kuûıllıane 
Islanbul-üiiyiikçekmac 
S<ıkoıya Adapazarı 

islanbul-Tıızla 
Kocaeli Iznıil 
Isl.-G.Osmanpase 
tsUMibııi-B.Evler 
İstanbul- Kadıköy 
Duzco-Mtıkez 
İstanbul- Bakırköy 
lstanuul-Kadır,0y 
Kocaeli- Izm'ıi 
Kocaali-lznıM 
Kocauh-KOılal 
KoCaeü-KOl luz 
Sokarye-Adapazen 
Sakarya-Adepazarı 
Dolu Merkez 
Istarıbul-Gunrjören 
Islanbul-B.Çekmece 

lııseal (3 Adel) 
24 Derslik 
ikmal (Restorasyon) 
ikmal İnşaatı 
12Ders .20000 Pan <10D.L 
Özel Proje 
16 Derslik 
12 Derslik 
İkmal Ins. 
İkmal Ins 
Spor Salonu 

12 Derslik 
21 Darslik 
24 Derslik 
ı6D.<Sp.Sı. 
U.On.'Kosl 
24 Delilik 
24 Ooısllk 
21 Delilik 
24 Doıslik 
12 Derslik 
IUD 'Spb l 
SOOOOr 
24 Deıslik 
24 Derslik 
24 Derstik 
24 Derslik 
24 Derslik 

3000ğ Peıı 

380 0rjPan. 

1005-2004 
1099-2004 
1905 2004 
1995-2004 
1005 2004 
1000-2004 
200O 2004 
2000-2004 
2002-2004 
2002-2004 
2000-2004 

1094-2008 
1004-2000 
1608-2000 
1008-2006 
1008-2006 
2000-2005 
2000-2006 
2000-2008 
2000-2006 
2000-2006 
2000 2000 
2000 2000 
2000-2006 
2000-2006 
2000-2006 
2003-2006 
2003-2000 

Bulu-Mudurnu 
Dıizce-Moıkez 
Yalova Çmorcık 
Cskisoltır-Meıkcz 

200Ötj( Pansiyon 

1000 öğrencikk 
500 Öoıeııulık 
5O0 öfj'urKilık 
1000 ötjıoncllik 

10200 
10 200 
esoo 
8 600 

1600 
800 
800 

ŞS862 
»9682 
25584 
7 700 
2 200 
3 200 
2300 
1 975 
2 590 

685 
2 250 

750 
1 110 

604 

64 286 
2 320 
3 335 
3 335 
7 075 
4 350 
3 038 
3 335 
3 335 
3 335 
2 320 
7 975 
2 070 
3 33$ 
3 335 
3 335 
3 335 
3 335 

1095 2004 
1905-2004 
1000 2004 
1097-2004 

1300 
1300 
1 300 
1300 

82850 
82650 
15550 
6 400 
2 000 
2 400 
2000 

http://BfH.Cl.Hl/.GN.M


SLKTOMU . EĞIIIM MESLEKİ VE TL'KNİK t l i l l I M 
l'ROJfc SAHİBİ: MEB EHKfcK 1£K ÖĞHT.GN MD. M t D HIZ TEKNİK Öl »,VMO. • MEU TİCAKE1 VE 7UR ÖÖHT.GN.MO. • MEB ÖĞK.YE1İŞ.VE li. I.MD 

2lXXJ!l02(X)B0 Çok Programı, lise (MD) 

y 2004de" Sonraya Kalen'.» 
10'JJı 1020030 t ini Meı l i ten « E k ö»r Blnmı > Alıık/e 

Osnıaıeye Enduslıı Meslek Lisesi (MD) 
Endusiıı Meslek Lisesi (MD) 
Uydukenl Endüsln Meslek Lisesi (MD) 
Kübalı) Endıısln Meslek Liseli (MP) 
M Akil Tuncel Enjı l ı l ı ı Mesluk I ıwı:si (MD) 

1Ö94I10200511 Endmlri Meslek Iisesi « Alotyo 

SsniJndııa Clıd Meslek Lisesi Yeı» U»,.ı (MI?) 
Yayalar Endüslıı Moslıık Lisesi Yut» (lirıa (MU) 
Emliislıı Meslek I isusi (MD) 

l'JO/l 1020090 Elidindi Mesluk I itası Yer» Okul (MD) 
t!M7iK)2OIO0 V B u n u Emi Mes lisesi Yeni Okul (MD) 
1UU7II02O110 rer*<idcıe End Mesluk Lisesi Teni Okul (MD) 
IUD7II02OI3O Eıuiüstıl Meslek I ııesı Yeni Okul (MD) 
20001 1020050 Endüstri Musluk I ısesı (MD) 

MEB KIZ TEKNİK 0 6 R T ON.MP. TOPLAMI 
Q l D F y A M . E o t ü . p a e j E m U JÇmJM 

«)2Q04'üunılm^f 
I»03H020060 Temi * Ki l Meslek Lisesi İkmali (MD) 
I0U7IIO2O17O M Pasa Kı« Tok I is And. K M I Ek R (MD) 

b) 2004ılef) Sonraya Kahinim 
UMUM 1020140 Sıılıaıı ÇilUıai Çok Prou>an)lı I ise (MD) 
2OO0II02012O Kıı Meslek I iseı l (MD) 
200(11)020140 Afiliyiı Kı l Musluk I ise* (MD) 
2OOOII02O15O Kıl Mesluk lisesi (MD) 

MEO TİCARET VE TgiyOflRT.ON MD TOPİAMJ 
»1 DEVAM EPCN PI^OJÜLf R TOPLAMI 

a) 2004'de Bitenler 
ı u w i 1020240 Otelcilik ve Timim Moslek t isusi (MD) 

lıl 2004den Sonlaya Klanlar 
199511020130 TlcereUis«..(MD> 
1D07I1O21OGO KunılarruaıAndOl veTırı Mus I isusi (MD) 
IO'J8IIU202GO Ticaret Meslek lisesi (MU) 
200011020180 Tiurol Meslek Lisesi <MO)(1> 
193711020250 Ticaret Meslek Lisesi (MO) 

M t B OflB.TETl} ,Ve E6İT.GN.MD TOPLAMI 
n j ü E y A M i E E N P R O J E L E R T O P L A M I 

1990*1021300 Ajıaddıı florulıııuıı I IsusHMD) 

YER 
(İL ve İLÇESİ) 

Sjnjryu Kaynarca 

MutıleU 
IsıaııM • Bakırköy 
Istaııtnd. B Çekmece 
islaııM-Kadıkoy 
İstanbul K Çekmece 

lılantıırl-ŞIsli 
Mirfılelrf 
lsljiiMKai1.il 
lılunlııil Pendik 
isi Sultmlbey» 
IsLıııİHf Kdgıtluııo 
Ikl.mtnıl U Evler 
İstanbul Bayrampaşa 
IJ»sn Miller 
Kutan* Gclıl» 

, 

KARAKTERİSTİK 

kk ÖJreliın Binası 

İnşaat (S adel) 
1000 ÖOrendhk 
1000 ÖJıcncük 
1000 Öğrencilik 
1000 ÖOrencJkk 
lOOOOflreııcilik 
İnşaat (3 Adel) 
1000 OgıeıvJkk 
1000ÖOıenc«k 
1000 öfjr enedik 

1000 Oo«"<;il* 
1000 OOreııcüık 
1000 Öğrencilik 
1000 Oo'eııcllık 
Ö{rutiııı Uıımıı 

İŞİN 
BAŞLAMA ~ 

BİTİŞ 

TARİHİ 

20002004 

10032007 
1993-2007 
1093 2006 
1093-2006 
19S3-2O07 
1093-2007 
1994-2007 
1994 2004 
1904 2003 
1994-2007 
1097 2007 
1997-2007 
1997-2009 
1907 2008 
2000.2008 

PROJE TUTARI 

DIŞ TOPLAM 

1B50 

67300 
23 550 

4 850 
4 850 
5000 
4 850 
4 0 0 0 

22950 
9 400 
9 4 0 0 
4 150 
4 900 
4 800 
3 750 
5 950 
1600 

2003 S 
TAH 

DIŞ 
KREDİ OZ 

Itlanbııl-Kaflılhane 
Islatıl* dilskttdar 

Islanbıe-Ünımniy* 
Sakarya-Adapaıarı 
Sakarya Meıkeı 
Dılıce Meıkuı 

Kocaeılnnlı 
İstanbul 0 Çekmece 
İstanbul SuHeıtüeytl 
Sukorya Adepıılılıı 
I s lanMB Çekıııace 

500 ögreiKJkk 
Oıel Proje (200 öf lr) 

480 öör MEB 2000 14 
720 ÛJı MEB 2000.17 
400 ÖOf MEB 2000 14 
4 8 0 0 ( 1 MEB2000 14 

OOOOftronrHık 

500 OflronciHk 
SOOÖftrenaik 
1000 öfjrtncttk 
600 öğrendik 
500 ÖOıeııcM 

1000 ÖOrenukk 

19032004 
1997-2004 

1968-2007 
2000-2007 
20002007 
2000-2007 

1093 2003 
1007-2003 
1096-2OD6 
2000 2006 
1097-2006 

_ 2 2 J 5 0 _ 
» 5 0 

6900 
3900 

12 450 
-3Ö5T 

3 250 
3000 
3 200 

3350 
2630 
2650 
2630 

20600 
20600 

6 1 0 0 
6 1 0 0 

14700 
3 400 

2730 
2730 
27SO 

2 7 3 0 

http://lsljiiMKai1.il


PROJÜ NO PRO.IE ADI 
YER 

(İL va İLÇESİ» KARAKTERİSTİK 

İSİN 
BAŞLAMA ' 

airıs 
TARİHİ 

2003 
TAH 

D I Ş TOPLAM 
KREM O 

MEB ÇIRAKLIK VE YAY.E6l.GN.MI). TOl'l AMI 
OlOfcVAM CDCN PROJEI ER TOPLAMİ 

J)i204çj8BM4»ifii 
2000llım)2tt<l Halk Etlimi Muıkull (MU) 
190711020470 İldik Rjılmı Moıku/i IMD) 

100511021010 
I996HÜ20190 
l!MbH020210 
100711020310 
100711020300 
I907H020490 
190711021160 
I998H020330 
ınoeıı0203so 
ISOUI1020430 
2OO0II02O27O 

İl) 2004 dan Sonra»» Kalanlar 
I laik EOibııı Muıkatl (MO) 
Çıraklık LJılım Merkaıi (MÜ) 
Çııaklık fef>linı Maıkaıl (MU) 
Çııaklık Eğilim Muıkaıi (MO) 
Çııakhk Etilim Maıkalı (Mlı) 
I luk Efittim M«ıfctı<ı (MO) 
Çııaklık Etilim Mcrkert (MO) 
I laik C()ıl»r. Markali (MOl 
HulkG0ılıılıM<ııkuıı(MO) 
Çııaklık E(iliııı Markatl (MO) 
I laik Efrlun Melkazi (MO) 

MEB İDARİ V E » 
H) 06VAM KIIKN P^O.|EI ER. TOP| Ajmı 

lıl 2004'ıleıı Sımaya Kal.ıııU 
2OOIHO2O320 I luıııal Uınaıı Yapımı (MO) 

MeBOÛRETMEN 

bl 2004dan Sonraya Kalaıılaf 
ı»04i 1021260 fii)ieımenevi(MD) 
ı i/or.ı 1020220 Ofaımenavı 

öflralıııanevi Rasl • Oiıyıık Onarını (MO) 
O0ıalıne(ıevi(MD) 

SAGL|K BAKANLIĞI TOPLAMI 
•JlPr.VAM EPEN PROJELER TOPLAMI 

U 2004'ürın Sonraya Kalımlar 
IOOCI1020440 Snolık Moılak I isaıutMD) 

ABAHT b 
»1 I I IOO PROJE İSI ERİ TOPI AMI 

a) 2004 üe 0HuııW 
200411030040 Çejılli Ünılolcıuı lUıld Pro|«>i(MI>) 

a) 2004'da Hilaıılar 
100411033140 Tul ım l»l va Olelcikk Yuk Ok (7000 m?|(Ml)) 

U) 2004'üen Sonraya Kalaıılaf 
19U311031500 KanıpOı AMyapısı (MO) 
IMJ311031000 Kaınpill Alıyapuı (MO) 
103411030070 Taknik Etilim Fakülıati (2O000 n>2) (Ml>) 
10041+030000 Oııııaıı Faküllaıi »a Yamakhana (MD) 
100411033130 Oüıcu Tıu Pak Mml Oiruı<ı (1100(1 ııı2) (MO) 

ÜYtUlJ iaOJJİLEİ t .mPLâMJ 
*USH'ı!lt.Quu!BX 

2IKUI IU3OO50 nııyvik Onanın (M(>)(1) 

lnnsıı Oılıuııoarı 
Islaıılıtıl ilakllkoy 

IslatAul Oinıuöran 
RıımaNıliılcr 
Otırsa-Yıldııım 
l>laııUıi • Ikiklli 
Ulaıılınl K. Çakmaca 
Islanlıırf Sııllanbaylı 
Ulaııbııl Çalalca 
Isları!» il Pafıdik 
litııııLııl Üaûcılar 
Istanbnl-G.O Paşa 
Sdkarya-Aılauazan 

Yatova-Martıaı 

Kııcaelı Gebje 
Muhlalır 
ItlanbnLSarıyar 
Kocaoli-lzınit 

Oıifca Akçakoca 

nolıı 
Ouzce 
Dıiıca 

2 I Ocr.lık (4833 lıı2) 

240 Oflr«ncillk(3O05 mî) 
3C0Ourancllik(5460m2) 
3G0 6ûrencil*(5469ın2) 
300ÖOrandlik(5469ın2) 
300 ögrıjncil*<5460 ın2) 
21 Oerskk (4033 m2) 
360 0vrancilik(S489 m2) 
240 Oûrencilık(309S nl2) 
240 O()rancllık(3005 ın2) 
360 ÛOıaııcilık(S460 nı2) 
21 Oc-rslık (4033 nı2) 

90 Yalaklı 
ln?aat (4 Adol) 
40 Yaluklı 
50 Yalaklı 

200 AOıoıtrilik 

blüıl Pıo|a ve Müyavlrlık 

2 Blk 4 Kal ln | »Don 

Yol.Sıı.KI .Çav. Kan .l>ı 
Yol.Sıı.EI .Çav..Kan .İti 
4 Btk.4 Kal Inj «Don 
lııj (15000'5000 m2)«Don 
4 Olk 4 Kalını • Dun 

1905-20041 
1996-2007 
1090-2007 
1997-2007 
1997-2007 
1997 2006 
1997 2007 
1998-2006 
1008 2OO0 ' 
t BOS 2007 
2000-2007 

34 730 
35730 
4 430 
1380 
3 050 

31 300 

1994-2005 
1995-2005 
1994-2005 
1093-2005 

1900 
3300 
3300 
3300 
3300 
2 9 0 0 
3300 
1900 
1900 
3 300 
2000 

2001-2005 

1 200 
1ÎO0 
1200 
1200 

5180 
5180 
5160 

2 9 0 0 
2260 

8 8 0 
1400 

6600 
6600 
6600 
6600 

2004 2004 

1994-2004 

10032005 
1903-2005 
1094-2005 
1994-2005 
10042005 

2004 2004 

72 591 
100 
100 
100 

66266 
2*12 
2912 

65 374 

İ 
Iİ

İİ
I 

4205 
2 075 

( İ ) Purantej IçinuekTmİMaTTSûreıid Sosyal I iuınullcr Dnlçdıı'iıTlrın karşılanacakla-. 

http://YAY.E6l.GN.MI


PHOJE ADI 

2OO4H03OM3O Mukiilil >c Tuclıizal Alınlı (MD)(1) 

" 2003 S 
PROJE TUTARI TAHM 

İŞİN 
BAŞLAMA 

YER BİTİŞ D I Ş TOPLAM D I Ş 
KARAKTÜHİSİİK TARİHİ KREPİ OZ (İL v« İLÇESİ) 

Dolu. Düzce 

Muk. Teç ve Don 

lliıoi!iay.Don.Yazıl,Ally. 

1 390 

200 

GE8ZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST. TOP! AMI 
Al ETiJD-PKOJE İSI ERİ TOPLAMI 

3) 2004-ıje Bilonler 
2004H011 170 Çesılli Ünitakiim CIİKİ Pıojüsi(MD) 

!!l O^VAM EDEN PROJELER TOP| AMI 
hlîfJÇMasjıj S..nN.y» Kul,..ıla. 

10Ü4HO3I37O ReklOılük Binalı (0655 in?) |MD) 
19U4I1031360 Mirhandiılik Fakültesi (200O0 ılı?) (MD) 
190411031300 fen Fakültesi <20OOUnl2| (MD) 
lürJ5l I03O54U Kampus Altyapısı (MD) 

Cirm l'HOJRlEriTPPlAMI 
a) 2004de OHenksı 

200411031180 Ouyiik Onarım (MD) 
200411031100 Makina yo 1 eçhı/ul Alınlı (MD) 
200411031200 Yayın Alımı (MD) 
2O0-II1031210 ödfji T.,knolujlluıl (MD) 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI 
A) 11t)D PROJE İ51 ERİ TOPI AMI 

IJ) 2004 ıtğn Soııruva Kulunlar 
10941 1031020 Çosillı Üıutekillıl (-lı)ti Projesi (MD) 

[))i2tiVAM EDEN PROJELER TOPLAMI 
ÜLJOOİılî l Somaya Kalanlar 

10051103150(3 OoıUınl MYO'MYO lluıı İni vo 
llyotouıııu Alunl.liı (MD) 

l'JU'JI 1031760 Lojmıın ve Yııll injsrılı (MU) 
Lojman İnşaatı 
Yıııl İnşaatı 

201X111031050 Kampus Allyupııı (MD) 

200011031060 Derslik .lıl.Gtna,l ab Klılıip.Korıl Sul (MO) 

ı;i YHNI PROJELER TOPLAMI 
8) 2004'<it Bilenler 

200411031660 Büyük Onarım (MO)(l) 

20041IÜ316V0 Mukına ve Teçluıal Alımı (MD)(2) 
2O04H031680 Yayın Alımı (MD) 
200411031600 Bilni Tehnolojilaıi (MD) 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI 
0) DEVAM EDEN PROJELER TOPt AMI 

h) 2n04/iıei) Suru uya KüjHjıJar 
Iyjrıl I03200O Kuııu»» Altyapı Projusi (MD) 

Kocuuli Gebze 
Kocaell-Gebze 
Kocaeli Gebze 
Kocaeli Gebze 

Kocaeli-Gub/e 
Kocauü Gıtbzıı 
Kneuoli-Gubze 
Kocaeli Gubcu 

KocuoH-IzııHT 
Kucaell-I, 

Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

3Ulk Int 
4 Dik 4 K 
4 Olk 4 Kal İli} «Don 
Yol Su.Elk.lsı.Çev.ü 
Arılırıu. O Gaz 

ıDon 

BOııarım*Tadilal 
Makiııa İL-cnl/al 
KülOuVuy Alımı 
Uilıjisny.Duıı.Yuzıl.Alty. 

Clüı) Pıo|u vu Mılşaviılık 

1904-2005 
1094 2005 
1034-2005 
1905-2005 

2004 2004 
2004-2004 
20042004 
2004 2004 

63 875 
100 
100 
100 

«2 02S 
«2 026 
4 496 
10 31» 
21 743 
16 467 

İn, »Ç Düz «Don 1005-2005 

ln»(21l)ulın2)'l>oıl.ÇovrDüz 1000 2005 
ln)(60U0ın2)' Oon'Çevr Dili 1000-2005 
lıls(ISB2lnı2)<Ooıl<Çevr Düz 1000-2005 
Yol.Sii.Kun .Elk.Çev.Düz 2000 2005 
l>ı Mark İsala Mal. 
lll»(100O0Om2)>Ooıl«Çev.D 2000-2005 

15S0 
1 550 
300 
800 
150 
300 

156 482 
«000 
6000 
6000 

147 403 
147 493 
13 431 

R Onaııııı*Tadilal 

Makine Teciliz ol 
Kulüp Yay Alımı 
DİI|>say,Doıl.Yazıl.AHy 

Yut.Sıı.Llh Knlz Çcv Alılın 
DnOulguz 

2004-2004 
2004 2004 
2004-2004 

24 600 
(6 600) 

(18 000) 
47 175 

62 287 

2 909 

http://Alunl.li
http://Yol.Sii.Kun


^»... . v o u . İ.OHMVI - ıut\:>t.f\ U l j K L U M • K U l . l i m 
PUO.IB SAIIİGİ : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ • YURT-KUR ÜN MU. • KİILTI' 'E TURİZM BAKANLIĞI 

JOM 
TAH 

PROJE NO PROJE ADI 

VER 
(İL vo İLÇESİ) KARAKTERİSTİK 

İŞİN 
BAŞLAMA ' 

BİTİŞ 
TARİHİ 

O I Ş DI 
KREDİ O 

1994H032640 İki W EJıl Fak.Üıij Saıl.F»k.(44550nı2)(M(»(l) 

190411032b50 Fen U<l I ukiillusi (25OO0 nı2) <ML1)(I) 

I'JOCJI 1031580 Sakaıya Müh Fak ve l i l ) (27050 ın2) (MO) 

190411032670 Mmk Kafel «Konser/ (MO) 

199811031460 Teknik Egılıın Fak (19500 ın2) (MO) 
20O0II03144O Akyajı MYO, Sağlık Hu.MYO.Sanlık YO (MU) 
190911031810 Küllin Moıkczi lıı;aal< (MD) 
l'JJJI (03*600 Muıkull KuliljıllaiH» (İÛOUO m2) (MD) 

O YENİ PROJSI ER TOPIAMI 

2004(1032100 llüyıık Onarını (Ml))<1) 

2OO4H0322O0 Makina ve Teçhizat Alımı (MD)(2> 

2Û0411032210 Yayın Alımı (MO) 
2004H032220 Uılfli Teknolojileri (Mf),; l ) 

Bi DEVAM EOEH PROJEtER TOPt AMI 
a) 2004Vİ9 fiilimle. 

190UI0312IO Yurt ln;aallaıı 
-Yuıı İnşaatı (MD) 
•Yut ln>aalı (MD) 

1O07IIO30100 Yuıl Insaatlan 
Yuıl İnşaatı (MO) 

-Yuıl lııjaalı (MD) 
I9MH031720 Yurt ln»oa«arı 

•Yurt İnşaatı (MD) 
•Y.Mİ İnşaatı (Mü) 
-Yurt ln;»alı (MO) 
•Yuıtl ınaalı(MD) 
Yuıllrı;aatı(MO) 

KÜLTÜR VE TURİZM 

!i) OSYAJyi EPEN Pnp.lEIEftTOPlAMI 
bl2004()UDŞumayaKii!a!JİâI 

I93III0409OO KültürMotke;UmYapımı 

LİGİ TOPLAMI 

Sakarya 

Sakaıyu 

Sakaıya 

Sakaıya 
S.ıkarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sukaıyj 

Sakiiıya 

Sakaıya 

Sakaca 
Sakarya 

MıallloKt (59 Adet) 

ili} (21000 ı»2) 

6 Dik 5 Kul l ı ı ; «Don 

lıı; (4 Blk Derslik» 

3Qlk.Latxxaluvar) 
lıı;(1400M2500ın2)>Don. 
6 Dik. 4 Kal in; 
In;.(19 265m2) 
lıı; (10000 m2) 
İn; Hlnıı. 

O.Oııaııni'Tadılal 

Maklna-Teçlmal 

Kulüp Yay Alımı 
Oılyısay üun.Yaîıl.Ally 

1994-2008 

1990 2005 

1994 2005 
1998-2005 
2000-2005 
1999-2005 
19942005 

2004-2004 

2004-2004 

2004-2004 
2004-2004 

ln;aal 

1 ( 5 1 3 

12 569 

13 440 

9 758 
5 541 
4 205 
5806 
9 369 

2 034 

610 

754 

330 
140 

MulıluM 
Uokı 
Kocaab-Karaı nursal 

MııhluU 
Kocaeli 
Kacatili-Getue 
MııhleM 
Dolu Camda 
UolııGûlktJy 
Oüıat 
Sakuryj 1 lendek 
Yulova 

İn;. (5 Adul) 
500 öflrencılik 
400 ûgruncilik 

l ı ı ; (4 Adal) 
2000 0()ıancılık 
500 öğrencilik 
İn; (6 Adel) 
500 Öğrencilik 
1000 OOıuncitk 
1000 Öğrencilik 
500 COrerıcîlik 
500 Oftıoncilik 

19D6-20O4 
1990 2004 
1909-2004 

1987-2005 
1091-2005 
1994-2005 
1099-2005 
1999-2005 
19002005 
1099-2005 
19992005 
1009 2005 

26896 
26 896 
17 607 
9 089 

103500 
46000 
15000 
33 000 
55500 
7000 

13000 
15000 
13500 
7000 

( I ) Paranla* içindeki miklar öj ıencl Soıyal Ilimıetlur Ilüîçoafııılcıı kar;ılunocaklır. 
(21 Paidılhu İçindeki ııuklaf OOluıH'i Soıyal I IUIIIUIIL-I HINÇIIU'IHIUM k.ıı;ıknı.u:dktıı Kutnu Uıitçu tolutıufjinin 30 milyaı İL.': 

0 

24687 
24B87 
24687 0 

ı Sakarya MYO İçin kutuııılacaktır. 



SEKTÖRÜ : EĞİTİM-KÜLTÜR 
PROJE SAHİBİ: KÜLTÜR Vf TURİZM BAKANLIĞI 

PROJE NO PROJE ADI 

•Kullur Merkezi Yapımı (MÜ) 
Kültür Merkezi Yapıinı (MD) 

189311040920 II Kultıir Metal (MO) 
199311040930 İlçe KüHür Merkezi(Mü) 
1995H040850 ||ç« Küttür Merkezi (Dogançayır)(MO) 
1998» 1040150 lopkapı Sarayı Reıl.ve Tef Tan (MU) 

YER 
(İL ve İLÇESİ) 

Diizce-Mertez 
Estyebir-Meıkez 
Ouiia Merkez 
Kocaef-Gelıze 
k'jkijchlr Suyüga;! 
Islanıl 

KARAKTERİSTİK 

İnşaat 
İnşaat 
İnşaat 
InşiiJI 
lııyaal 
f(uii Jeşlıir-Tanjiııı 

İŞİN 
BAŞLAMA" 

Blrlş 
TARİHİ 

1993-2005 
1993-2005 
1993-2005 
1903-2005 
1995-2005 
1908 2005 

PROJE TUURJ 

DIŞ TOPLAM 

2568 
7157 
1823 
2308 

583 
8000 

2003 SO 
TAHM 

DIŞ 

KREDİ OZK 



b L M Ü K U : I İGII IM - KULIUK - UfcULN t ü l IIMI VL Sl'ÜM 
PROJE SAHİBİ: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANl.kjl • VAKIFLAR GN.MT). - 10LU ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ • MİLLİ EĞİTİM BAK. - [ TİÇİ ÜNİVERSİTESİ • 

PROJE AT1I 

YER 

<IL v İLçesl) 

200111040190 il ve İlçe Mülk Kütüphanesi 
•İl İldik Kdtiıptuiney (MD) 
•llVt lulk Kıılu|]|ucıu5l(M[)) 

VAKIFLAR GN.MO. IPÖNER SERMAYE! TOPLAMI 
IJ) D t V A M EOEN PROJEt CR TOPLAMI 

b) 2004'den Somaya Kolanlar 
199611040350 IsMeıkey(MD) 
199611040360 4Vakı l ishaııı (MD| 
2UOOH040240 isyen 

İşyeri (MD) 
İşyeri (MD) 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI 

»1 DhVAM tfpLİN PROJCKR T° f l AM! 
lıl 2004den Soru ava Kalanlar 

10Ü6H040050 Etki Osmanlı Ovleri'nin Resi. (MD)(l ) 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI 
ü) » I :VAM EDEN pr to jn ER TOP; AMJ 

b)?UQ4'den Sonraya Kalanlar 
lü'J'JI 1040330 Siileynıaıuye Tartıl Evleri Onarımı (MD) 

II) 11L-VAM EPEN PROJELER TOPLAMI 
lıl 2004'ılen Sonraya Kalanlar 

19UGH050010 • Alalüık Ana L ÇokÂınaçlı Sp.Sal.(MO) 

BOĞA2İÇİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI 
Dİ n r V A M KPEH PROJELER TOPl AMI 

b) 2004'dcn Sor»ava Kulunlar 
2011011060010 Spor Tesisleri Ikııiı İnşaatı (MD) 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAM} 
II) PCVAM r-PEN PROJE! ER TOPl AMI 

lıl 20»4,ılı;n Soıvava Kııla||l<ır 
20001105O02Ü Spoı Sakım (MD) 

(2) 

Eıkijehir-Meıkdt 

İstanbul 

IslanbU-Besiklas 

200 
TA 

KARAKTERİSTİK 

İŞİN 
BAŞLAMA ' 

BİTİŞ 
TARİHİ 

Mulıtolil (5 Adal) İnşaat 
Oiir.ce İnşaat 
Kocaeli GOldık lıışaal 

Islanbul-Eıninoııü 
IslanbıılŞişli 
Muitteki (5 Adet) 
IsianbulZBuınu 
İstanbul Kadıköy 

İnşaat 
İHjilijl 
İnşaat 
inşaat 
inşaat 

Onanın ve fU>»lnr>»yOfl 

Onanın Resloıasyon 

Inşaaı 

ikin lıışa«ılt Onanın 

İnsani 

2001-2005 
2001-2005 
2001-2005 

1996-2005 
1006 2005 
2000-2005 
2000-2005 
2000-2005 

D 
KREDİ 

1650 
000 
750 

7650 
7 650 
7 650 
1350 
2 700 
3500 
1800 
1800 

(1) Paranla; içindeki miktar öz Kaynak gekıtorinden karşılanacak olup tokama dahi darjildlr. 
(2) ö&renci Sosyal Humeller Bütçesinden karşılanacak olup toplama dahil defiildir. 

1936 2005 

1999-2006 

3 200 
3 200 
3 200 
3 200 

3012 
3012 
3012 
3 012 

1300 
1300 
1300 

2000-2005 

2000-200$ 

894 
994 
094 
»94 

7500 
7500 
7500 
7S00 

http://Oiir.ce


bthIOHU : tti l l IM • ütDUl LGKIMIVI- b füH 
PROJE SAHİH*: SAKAMA ÜNİVCIJSİTESİ 

2003 
PROJE TUTAR) TAH 

İŞİN 
BAŞLAMA 

YtR BİTİŞ D I Ş TOPUM D IŞ 
PROJE NO PROJE ADI (İL ve İLÇESİ) KARAKTERİSTİK TARİHİ KREPİ O 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI 14600 : 

01 DEVAM EDEN, PROJE 1 ER TOPIAMI ._ ,,.:... . . . . .HJOO. 
b)i__l_^_y«K_!_ 14600 -

MKJII05O03O Açık ve Kapalı S|iw Tesisleri (MD) Sjkaıya lıısoal 2000 2006 - 1 4 600 • 

(I) Oftıuncı Sosyal Hiıınellef Bül^smılen kdijiliıııuaık oltıp lopkıma ıl;ılıil duğıklır 



HKÜJE SAHİBİ: SAĞLIK BAKANLIĞI 

YER 
PROJE NO PROJE ADI (İL vt İLÇESİ) KARAKTERİSTİK 

I 

SA$LIK BAKANLIĞI TOPLAMI 
Tırtavi HltmtUari Gn.Mıl. 

B) DF.VAM F.OEN PROJELER TOPLAMI 
a) 2004de flilonler 

1994IOO0O1O Saflık Araç Bakım Onarım Meıkeıi (MO) 
1<J98IOOÛ200 Oevl«tHa«Unasi(MO) 
20O3I0OI580 HııkTedavıve Ftelı.Meık(TermalOtolpD» 

M 2004 den Sonraya Kalanlar 
193'İİOOOOİO Devlet Hastanesi vaDljerlnf. 

Devitil I Utancsi(MD) 
•l)evlelHaslanesi(MD) 
-Devlet Hastanesi (MD) 

19U5IOOO0H0 -Devlet Hastanesi (MO) 
2O0OI0O0O40 Depruın Ûülljey Sardık Tesisleri (Ml))( I) 

-Yanı Inş aaoar(MD) 
-Devlet Hastanesi (400 Yalak) 
-Or1Trav.VanıkMılı(2O0yı) 
-Kafdıyûvaskliler Cer.Mrk (200 Yİ) 
•Devlet Hastanesi (200 Yalak) 
-Fizik Ted.veReh.MeıM?50 Yal) 
•Devlet Hastanesi (250 Yalak) 
•Devlet Hastanesi (150 Yalak) 

-Onanın (MD) 
•Makina ve Teçr«at(MD) 

Temel Şafttık Hizmetleri Gn. Mit. 
a) 2004'de OJleııler 

101(41001760 Saftlık Mİİ<11İB Dinaaı(MD) 
I <J!)iilUOO(i50 I laik Sutjlıfji I.ÜIKJI ukıvjrı (MD) 
1'JC/?IÜ001GO ItdU Saglıtı LalKiıaluvaıı (MD) 

Kocaeli Gubte 

flolu-Getede 

Yalova 

Mıılılûlil 

KuCthıli Gobzu 

Sakarya-Akyazı 

Sitkaıya-Taraklı 

Kouıuü Kaıanıııısel 

MuMeM 

Muhtelif 

IsUntMil-Beylikdüzü 

İst. -Ualıçelievler 

İst Küçtıkçekmece 

Yalova 

Ootu-Mtıtoz 

Kocaeli Mcıkez 

Düzce-Merteı 

Dopıeın İDeıi 

Dıspıem İlleri 

Kocıithlinııl 

Sakarya 

Yakıva 

İnşaat 

Eküma(Ac.Po|t|d.8l.) 

Klinik Otel* 10 Oai.loj 

İnşaat (23 Adet) 

bOOYalJk 

50 Yatak* 10 Ü.Lojı itan 

îOYalakMOD.Lojman 

50 Yalak 

Mıılfclıl 

Ei.Pn.«lnş.*Mak.Teç. 
Et.Pıj.*lırç.+Mak.Teç. 

ElPi | * ln j*Mak.Teç. 

El.Pn<ln}.»Mak.Teç. 

£t Pn.*ins>Mak.Teç. 

EIPı j4: f . *Mak.Taç. 

El Pıj *lıi5.»Mek.Teç. 

Qt Prj.*lnj.»Mak Teç 

Onaıım-GiiçlendifitM 

Makiııa-Tochizal 

|[>;a.ıl 

lltjUıll 

TipProje 

(1) Di} Kredi temin edilecektir 

2003 
PROJE TUTAK, TAH 

İŞİN 
BAŞLAMA" 

BİTİŞ O I Ş TOPLAM D I 
TARİHİ KREDİ O 

1994-2004 

1998-2004 
2003-2004 

1993-2008 
(093-2005 
1093-2005 
1993-2004 
10952005 
2000-2008 
2000-2008 
2000-2008 
2000-2008 
2000 2008 
2000-2008 
2000-2006 
2000-2008 
2000-2008 
2000-2008 
2000-2008 

1994-2004 
1096 2004 
1997-2004 

282003 
282003 
282003 

282003 

282003 
(281 287) 
(49627) 
(37 187) 
(37187) 
(37 187) 
(42044) 
(33055) 
(25000) 
(1035B) 
(10358) 

380945 
357045 
357 045 

12899 
2550 
4 220 
5929 

344 346 
42380 

35250 
4 530 
2600 
5400 

298566 
(271816) 
(40627) 
(39 375) 
(39375) 
(39375) 
(42044) 
(35000) 
(27 020) 
(12 375) 
(12375) 

3900 
3900 
1420 
1240 
1240 



SEKTÖRÜ : SAĞLIK 
PROJE SAfliUİ : SAĞLIK BAKANLIĞI - A U A N T İ « t 1 UAVSAL ÜNİV KOC ÜNİVERSİTESİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

PROJE NO PROJE ADI 
YER 

»eİLÇESİ) KARAKTERİSTİK 

19921000110 -Ulumada Saftl* Ocajı (Mü) 
1-J95IOOM00 -Safilık Ocağı (G-3-3 Adel)(Mf>) 
l<J'J7IOOI560 - Sağlık Ocajı (ML>) 
1999IÜ00070 I laik Setyıgı Laboraluvaıı (MO) 
1OTUIOOOIİ90 Satyık Müdünugü I lumel Bina»ı(MD) 

ABANJ | « E T BAYSftL VHİV. TgPLAMj 
BLÜtVAy £D£RPaûJEL£R TÖPIAM! 

aı looiMıSmımMimı 
19U7I0002BO Ünıv Aış va Uyg IİOSİ lıl{ (26000 m2)(MO) 

2(1011000400 \ııe\ Baysal 7i|i l-'ak Uukı Ar; ve Uyu Mü si 
Muk veTeçlı.Alımı(MD)(l) 

0 YIVNİ P R O J E I E H T O P I A M I 
a) 200f da Bilenler 

20041000260 Üıııv Ar}.ve Uya I lasi Muk ve Teç Al (MO) 
2004KVJ0290 Bılyi$ay»r Olomeıyon Projesi (MO) 
211041000:tüO Univ.Ar» ve Uyg lletl.Biıytik Onanını (MO) 

KPCA.EÜ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI 
01 Of.VAM EPEN PROJE|.ER Tpl ' l AM' 

ti) 2004'den Sonraya Kalımlar 
109711)00000 ÜnlvAfş.veUyı).Haıl l l l | . (62.900 lll2) 

I vo İl Kının İn* (MO)(2) 
loaliN)OH>60 Uıtlv A / j «e Uyg Hsl Mak.ve Tecil Al (MO)(3) 
2IXi:iHKX)U20 Ünıv Aı» ve Uyo Hd i l Altyapı (MO) 

Cl YtiNİ l'ROJEîfcR TOP'AMI 
î) aîSl'iSB Di!fi*!î 

2004100099i) Üıuv Aıs vtt Uyy tlüül Dilyıik Onunun (Mü)(4) 

20041001000 Uıııv Af | ve Uyu I last Tejıl Alımı (MO)(5) 

SAKARYA l)w|yERSİT£Sİ TOPIAMI 
!Ünr -VAMEOf j f jPROJg lgR TOPLAMI 

!iL200£iJî!! Snj^üyg Kalajtor 
200OI001120 Mt-'dıkü Sağlık Mvık Yapılın (MO) 

Kocadi 
Kocaulı Gelue 
Sakaıya 
nüce 
Sakarya 

Diı/cc 

Hol, ı 

Kocaeli 
K oc.au t 

Kocaeli 

Kocaeli 

Sakarya 

K6vTi(«(13-1?"1Ad.) 
İl Tipi 
3 Ad İl Tipi 
İnşaat 
Insual 

2 Ul 5 Kul'İn» «Don. 
(200 Yalak) 

üıızce 
Uakı 
Dıl/ce 

Maklna v* Teçlujal 
Elild-Pro|e»Don. 
Suyuk Onanın 

El -P ı | ılıi(.«Mak.-Tec • 
Dıı Yapı Kon Müs (5S0YI) 
Maklna va Teçhizat 
Su.DoOatnuj.Yol.Çevıe 
Aydınlatma 

Diiyıık OnjfııınTaüilûl 

T-15(1Aü) 

lıif .(8000 ın2) 

İŞİN 
BAŞLAMA ' 

BİTİŞ 
TARİHİ 

19922004 
1095.2004 
1097-2005 
1999-2005 
1999-2005 

Makina-TeçhizaH Donanım 2001-2005 

PROJE TUTARI 

DIŞ 
KREDİ 

5295 
74S 
350 

1200 
1 5 0 0 
1500 

4500 

28 070 
28 070 
2 8 0 7 0 

57156 
58 858 
56 858 

6 418 
6 418 
6 41» 

2004-2004 
2004-2004 
2004-2004 

1997-2005 

1998-2005 
2003-2005 

. 

»5 308 
95 308 
95 308 
59 027 

36 281 

300 
300 
100 
100 
100 

137 120 
136583 
136 565 

67 000 

64 565 
5000 

34 514 
34 514 
34 514 
34 504 

ıo 

(1) Di» Kredi teinin edilecekti; 
(2) Oi} Kredili analılar teslimi oluıak yapılmakladır 
(3) On kredi İsmin edilecektir. 
(4) Pciıaııleı içindeki ıraklar Döner Sennaye l»l«ımejl oekıkjntıdeıı kmtılanacakokıp, toplamı dalı» eddnıif tk\ 
(5) Oftııer Scrnıayo l} lelm*il getiıtanıvltn ke ı f ı lan* ıık olup. Iıj|ilaıııa rljlıü e ıHmjl i r 

http://oc.au


PROJE SAHİBİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ • ÜAŞ0AKAN1IK 

YER 
PROJE NO PROJE ADI (İL vt İLÇESİ) KARAKTERİSTİK 

PROJE TUTARI 
2001 SONU 
TAHMİNİ H 

İŞİN 
BAŞLAMA 

BİTİŞ DIŞ TOPLAM DIŞ 
TARİHİ KREDİ OZKAYN 

BAŞBAKANLIK TOPLAMI 
üua iYMiüESPisûacs ıopiAMi 

a)200<'deBtolft 
2000100^620 Kadın Oojum ve Çocuk I lasl. 

Kası v* Mukeı Oispansurt (MO) 

Kocaeli 200Yal(lns.«Mak.-

Teç.*D«î. 

2000-2004 (49 BM) (64101) 

(1) Toplama İM değildir. Deprem Yedek ödeneğinden karçılaıycaklır. 

StK IORU : ÜKM İKTİSADI • GENEL İDARE 
PROJE SAHİBİ: MALİYE BAKANLIĞI 

PROJE NO PROJE ADI 

MALİYE BAKANLİĞİ TOPLAMI 
4 PROJEt ER TOPLAMI 

lı> 2004'Uuu Şoıv<>va K^nHdT 
VJBSKüMlUO I lükürnel Konağı ve Oluk &aves; 

Dttldıvün I lükümel Konağı (MI)) 
Göynük Hükümet Konağı Ek Binası (MD) 
Mcıktı I kik Konağı Rest İ M İn}. (MD) 
Yeniçağa Hükümet Konağı (MO) 
Akçakoca Hükümet Konatjı (MD) 
Gümüsov» HAumel Konanı (MO) 
Kaynaklı Hükümet Kotıagı (MD) 
Kandıra Hükümet Konağı Ek Binası (MD) 

YER 
(İl. ve İLÇESİ) KARAKTERİSTİK 

İŞİN 
BAŞUMA 

BİTİŞ 
TARİHİ 

PROJE TUTARI 
J0M SONUNA 
TAHMİNİ HAR 

BİTİŞ DIŞ TOPLAM DIŞ 
KREDİ OZKAYNA 

72 ISO 
72150 
72150 

MuhleH 
Bolu 
Bühı 

rwu 
Bolu 
Düzce 
Dince 
Düzce 
Kocaeli 

tlud P(o je4}Ml 
Etiid-Proje»ln»e»t 
Elini P/ojeHnssal 
Insaat'ûnaıım 
ElüdPıoje4saat 
Elüd-Projeilnsaat 
Elüd l'rojeılıısaat 
EtiklProjeıInsaat 
Elııd Pıojo'lnîaat 

1985-2006 
2000-2005 
2000-2005 
2OOO-20OS 
1996-2005 
1998-2005 
2000-200» 
2000-200» 
2000-2004 

61150 
1U0 
1140 
3 «70 
1140 
1680 
1660 
1680 

661 



SEKTÖRÜ . DKH-İKTİSADİ -GENEL İDARE - HARİTA-İAPU-KADASTRO 
PROJE SAMİOİ; MALİYE BAKANLIĞI İŞ-KUR GENEL Ml'İDÜlil.ÜĞU • TA "• KADASTRO GN.MD. 

1 
C/ı 
N> 
1 

PROJE NO PROJE ADI 

Akyazı Hûkümol Konağı (MD) 
Ferizk Hükümet KonaJı(MO) 
KaraiHİıçek HüMnnet Komı(|ı (MD) 
Handek Hükümet KunaJı(MD) 
Kaynarca Mükiimel Konaflı EK Oinası (MD) 
KocaatlKlkûmclKonaîMMD) 
Merkez Hükönuıt Konajı (MD) 
Paınukova Hükünıut Konajı (MD) 
Sapanca Hiikümel Konanı Ek Oinası (MD) 
Allınova Hiikünıel Kaıajı (MD) 
Aımullti 1 lukiııııol Konajı (MD) 
Çınarcık Hükümet Konağı (MD) 
ÇiMutyHükûınal Konağı (MD) 
Teımal Hükümet Konajı (MD) 

2ÖOOK010B50 1 lühümel Konafiı Yaptım 
Kadıköy Hükümet Konajı (MD) 
MtKJunm Mükümat Kcnidfjı (MD) 
Oıtıanoazl llıkumel Konojı (MD) 
Şarköy Hiıkürııol Konafiı (MU) 

İS-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI 
Bl DEVAM EDEN PROJELER TOPI^MI 

•) 2004'<f« Dilenilir 
2<XX)K010800 Hır,Olunu İn;patı (MD) 

•Yalova İliz Binası Injaalı 
Sakarya Hız Binam İn}«alı 

•Dolu Hu Diıubi İnşaatı 
•Pendik Hil.Ülııatı injualı 
•Düzcalliz.Bimısı Injaalı 

TAPU VE KADASTRO GN.MD, TOPLAMI 
0) DLVAM EPEN PROJELER TOPLAMI 

t» ;004'dtn Sonraya Kalamar 
1994K030060 Kadasdo Projesi (MD). (DA) 
l UU/K030070 STKH Yü/ey Aûı Oluşturma Pıj.(Mlı) 

(İL ve İLÇESİ) 

Sakarya 
Saksıya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakaıya 
Sakaıya 
Sakaıya 
Yalova 
Yutova 
Yalova 
Yalova 
Yulova 
Mıılılflıl 
Islaııbul 
Dolu 
Dursa 
Tokirdağ 

Muhtelif 
Yııluva 
Sakaıya 
Bolu 
IsUnlıııl 
Dıizco 

MuhleK 
Mıılılulıl 

KARAKTERİSTİK 

Elüd-Pıojetlnşaal 
Etüd Proje» İnşaat 
Glüd -Pıojo+lfişaat 
ElûdP/ojai İnşaat 
Eliid Proje+lnsaai 
Elıid Proja«lnşaal 
Eiiid-Pıojeılnyaal 
Ellirl-Pro|e<lnsaal 
Elüd-Pıo|a»lııjaal 
EliıdProjeilnjaat 
Elüd-Pıoje4ısaal 
EtüdProjBilıisaal 
£titd-Pro|e»lnsaal 
EtiidPrtıje'İnşaat 
Glüd Projclnşaal 
Elüd-Proje 
Elüd-Projeılnıaal 
Elüd-Projeı İnşaat 
Etiid-Proje»lıifaal 

İnşaat 
İnşaat 
İnşaat 
İnşaat 
Insual 
inşaat 

Kadastro Yapımı 
Niıonui Sıklaştırma 

700 
PROJE TUTARI T 

İŞİN 
BAŞLAMA 

BİTİŞ D I Ş TOPLAM D 
TARİHİ KREDİ 

2000-2005 
20002005 
2000 2005 
2000-2005 
2000-2005 
2000-2005 
2000-2005 
2000-2005 
2000-2005 
20002005 
2000-2005 
2000-2005 
2000-2004 
2000 2004 
2000-2008 
2004-2006 
2OO4-2O08 
2004-2006 
2004-2006 

2000-2004 
2000-2004 
2000-2004 
2001-2004 
2001-2004 
20012004 

1G04-2O05 
1997-2005 

1660 
2112 
2112 
2118 
1140 
2145 

23505 
1560 
1140 
1686 
1686 
1686 
2 282 
2277 
11000 
3250 
3250 
2 250 
2 250 

1952 
1952 
1952 
1952 
(315) 
(580) 
(315) 
[575) 
(187) 

19700 
19700 
19700 
18000 

1700 



PdO JE SAHİBİ; TAPU VE KADASTRO GKl.MD. SSK UAŞKANLIGI İMEKLİ SANDIĞI GN.MD. . HAĞKUR GN MD. 

PROJE NO CAOJE ADI 

YER 

(İL ve İl ÇESİ) KARAKTERİSTİK 

İŞİN 

BAŞLAMA ' 
BİTİŞ 

TARİHİ 

2O0J SON 
TAHMİN 

DIŞ D I Ş 
KREDİ OZKA 

TAPU VE KADASTRO GN.MO. (DÖNER SERMAYE) T_QPLAMj 

») DP.VAM EDEN PROJELER TOPLAMI 

t>) 2004'den Şmyava Katanlar 

1097K1I3OOÜO 1AK0İS P I P İ M I (MD).(DA) MıılıMıl 

SSK BASKANUGI (DÖNER SERMAYE) TOPLAM! 
ti) P1VAM Epf,N PROJELER TQP| AMI 

t>) 2004/dan S9fynya Kalanlar 
2000KO402S0 Sigorta MMür1ii-Ju Buıası (MD) 

Sıcjoıla MıidıııKijıl üınuıı (Ml>) 
Sırjoıla MuduıluOu Dması (MD) 

TC EMEKLİ SANDIĞI GN.MO (DftNfcl? SEnMAYEl TOP! AMI 

Çl YENİ PROJELER TOPIAMI 
a) 2q04'd* Bilenler 

2004KrMWMO İ tana ! Binalarım Gilçlcııdiınıa Projesi (MD) MtıhleM 

BAGKUR ÇN.MO (DÖNER SERMAYE) TOPLAMI 

B) DEVAM EDEN PROJE! ER TOPLAMI 
a) îoovde Bjt»nfın 

2OOOKO4O240 I Ilıma! Binası (MO) Muhlelil 
Humal Hinan Ydluva 

Yapılını Don -Say -Dam. 

İnşaat -Onarını 

inşaat 
Infdal 

Mulıtelil 
Sük.nya 

Bulu 

Proje-Lışual 
1*10(6 11 > j a it 1 

Pruje tn}aal 

2000-2009 
2000-2005 

2000-2005 

2000-2004 
2000-2004 

192 000 

6 460 

« 4 8 0 
(3 240) 
(3 240) 

840 
(840) 

2004-2004 

500 
500 
500 
500 

640 
840 
840 

SfcKlUKU DKM-SOSYAL • KAtJAlliASYON UtLfcl'JYL I I U M M L b M 
PROJE ŞAHİDİ : İLLER BANKASI GN.MO. 

PROJE ADI 

İLLER BANKASI ON.MO. TOPLAMI 
ü) DEVAM EDEN PROJE! ER TOPLAMI 

a) 2004lü Ü!!îU!£! 
lUÜSKÜGÜıaü Sapanca Kaıuliıasyoıt f'ıojesi (MD) 

İLLER BANKASI C N . H D . T p p i A U ! 
ftl E M i J B O J E J S t ERİ TOPI AM| 

b) 2004'den fionrçy Kj)lı)n|.-,; 
2O0OK0BO03O Kan Alık Eliıdii (MD) 

(İL »a İLÇESİ) KARAKTERİSTİK 

Yiilovıı-Merkuı EUıd Pıoja 

PROJE TUTARI 
İŞİN 

BAŞLAMA ' ' 
BİTİŞ O I Ş TOPLA 

TARİHİ 

2001 SON 
TAHMİN 

KREDİ OZKA 



SEKTÖRÜ : DKH (SOSYA1 ALTYAPII - IÇMLSUril KAHALİZASYON 
PIIOJK SAHİBİ İLLER BANKASI CM. H» 

II.IJJH UAIIKAal UI.HD.TOPtAMI 
Kİ DtVAH KDEH PROJtl.t» TOPIAMI 

b) 20Q«'dan ionraya Kalanlar 
1992KU50330' Bolu I I Ipaaauyu Projaal 
199VK050140. Nufuao 1000' ilan Büyük Ba l . içnuau.Pr) ! 

- a l n a n o O l u - f o t u t l b - r a r i l l i - O t ı l k a n t İV r-

-Kaynarca Jcnnauyıı Projaal 

3000KSCOOCO' Dapraa Bolgaal K a l ı c ı Konut M t y . p ı p t o ) . 

-Dulca K a l ı m Ksn.Al lyar ı '"'i • 

T£M 

{ İ l . vu İ L Ç M İ ) 

Bolu 

Sakarya 

Sakarya 

rlulılalıl" 

1X1IC» 

KAKAkTtftfsTİK 

( 3 Adat ) 
( 3 AJ«t ) 

I 20 M a t ) 
« « « . A ı l l . l a . D a 

( 2 Adol ) 

Arıt . ta D*, »a. 

A r ı t . U . S . . 

I 17 Adal ) 

icnuauyu,Kanal 

»• 

t.4. 

İ»İN 
BAKLAMA 

»İTİ< 
TAKtllI 

1»92-200. 
19*7- 2004 
1 » 7 - 2 0 0 4 
1»97-2005 

2000-2001 

3000-2005 

PKOJI TUTAltl 

Dİ» 

J01.547 
201.547 

301.547 

«2.300 
15.300 
11.300 
2.000 

141147 

TOPLAM 

•13.170 
1(3.170 

K İ 170 
56.250 
25.721 
22.725 

ı.ooo 

711115 

250744 

2001 BON 
TAHMİN 

D I j 

MUDİ 

0 
0 

0 

0 

Öt 

»uyu «I, . ro l , El ak . , 
T . l . H a t t ı , Saha Tan. 

( i l 

aSh. 

-Goluuk Kanall ıaayon Prujaai 

~Ad«|>*tarı K.nal ı taayon P ı» ja IH» 

- k n u t l u Kaıtalızaayon Projaal (Hn) 
- D D I U I I Kanalızaayon Pı-o)uıı (Hll) 
-Akyazı Kanalıtaaycn Projaal (HIM 
-ç ına rc ık I I Kanal ızaayon I T U J M M İ (»11» 
- t l . u k o y Kanalııaaynn Prujaaı (Hn| 
-Kaynaalı Kanalı ıaayon Projaal (MO) 
- Ç ı ' U i k k o y Kanalı ıaayun Projaal (HU) 
- T u m a l Kahnliaaayon Pre jaa ı (MD> 
-Kadıköy K a n . H ı a ı y o n Projaai <MI» 
-Taşköprü Kaııattıaayon Projaal (Hll) 
-ILtMİak I I Kanalı ıaayon Prujaaı (HU) 
-Yalova 11 Kanallaaayon Projaal (ltt>l 
-Ta fv tk lye Kaııalltaayon Projaal (HO) 
-Koaador. Kanalı ıaaynn Prujaaı (ll>) 

SabakuKajaıur Boyu 

«allak. 

ArıtMuıDuyarj 
A r ı t » . 
Ar ı una 
tubakaıArıtınalDafar)' 
tabaka*Arı taa tDufar j 
t abaka tAr ı t ıu 
tabak a »Arı t»a 
tabaka lArlUaa 
t a b a k a . A r ı t » . 
fabukaıArıtıaa 
talMku.Arıtma 
tubak.ıAr>ta>a 
l a b a k a i A r ı d u ı B a f a r ) 
tabaka ıArU»a<Du»arJ 

3O00-20OS 

2000-2004 
2000-2004 
2000-2004 
2000-2004 
3000-2004 
2000-2004 
2000-2004 
2000-2004 
2000-3004 
2000-2004 
2000-2004 
2000-2004 
2OO0-2OO4 
20O0-2OO4 

1.224 
5.100 
9.472 

21.951 
10.444 
1.141 
14.İ21 
l.lll 
t.ooo 
5.195 
12.07S 
17.000 
5.190 
5.112 

340.294 

1.224 
5.100 
9.472 

25.951 
10.444 

1.1(1 
14.421 
1.11) 
s.oot 
4.145 

11.074 
17.000 

5.190 
3.112 

1992K04O11O* Bolu I I ioaaauyu Projaal ,dapran bolgaal i ç i n aa«lan«n d i . kradldan k . r a ı l a ı ı a c a k t ı r . 
11I7K010140» « ı l ı O d . n . { ı n l n 4.000 a l l y a r TL 'a l Mallya Bakanlığı V ı ı tc . Tranalar T a r t ı b l D.praaj ladak 0d.na4ind.l1 k ı r | l l a n a o a k t ı r . Toplaa* d a h i l d . g i l d l 
l9)7KOtgl40' l l n a n o « l u - l o s o t l b - r a r l ı l l - C o l k « > t t ^ . a u y . . P ro jaa l . Kaynarca I ç - . t u y u P r o j . i l J a P r „ b o l o . , 1 İ p i n . . g l . n . n dıa kradld .n k a r a l a n a c a k t ı r . 
20OOKO.0O40* T U . Odan.Jın.n 1.500 . U y a r « . ' . i Hal ıya Bakanlığı Otttç. T r . n a f . r T y ı t ı b i O . p r a . T adak öd.n .g .nd.n k . r . l l . n a o . k t ı r . T a p ı m dah i l d e l i d i 
2000K0a00<0* Bolu. Kayna. l . . A r - o t l u , A k y a . ı .Çınarcık .C .ankoy .Ç ı . t l i kkoy , Kadıköy. T ı r » . I .Ta,köprü,H.ndak ,»a lova ,Koo.d . r . v . t . ş v l k l y , Kan. PrJ. Dapra. Bol . 

K u . u l u . l . r d a n 200» y , 1 . y . t , „ „ , u k l ı f l . r i h..,uı , „ ı . k a l . l „ . d i , ı i ç i n k .a ln r.kaM « a r ı l n a a i .u»kun o o . U l . ^ k t . d ı r . Ancak, 2004 y ı l ı n d a dapra . İ ç i n a y r ı l a 

http://0d.na4ind.l1
http://Proj.il


l itulVMI : HKII (JIJ3VAI. ALTYAPI) - H l u l ' t Y I lll/UKTI.l.Hİ 
l'H.j.lt SAHİ»! : tl.l.KH »AHSAa1 Ut . Hl1 HASliAkAHI IK • İSTAHKUI.. l /M İT , AlıAl'A/.AlU UtlYOKiit'.ltİH ULI.CDİTtl.PH 1 

PROJE AU| 
YER 

ı l ı , y* H.CESİ) KAHAKTKUİ3TİI1 

»İN 
BAJIJMA 

IİTİI 

PROJE TUTAR̂  

200) SOMUNA 

TAlIHtUl H M 
tO»UM OH 

JifiBÜ ûiüIÜ 

JOuOROiUOjt) K j l l A l ı k EtllJıl (NO| 

BAŞBAKANLIK IMIUJL UTI.UI.AHA UİHİHİ KÜLAHI 

Dİ IİEVAM l'PCM HCJJI I.LH Tol'I.AHI 

.'JÜ İK0DOO»U B a l t ı l I y v U t i h A c i l Oııc.u» N ı l J . M ' - e l . 

Y^luvi-HurKc 

«, Dolu, T j lov» £ $ ı l ) » , A ld ( A l ı m 
I , A J j | u / . l U 

ımt 
ıs ı t t 

25)4« 

» İ l i 

»o 
w 

]<2>« 12M0 

12 »10 

12*10 

3 İ 2 İ 4 12M0 

İ S l t i 

25)46 

)*2*4 

I H »4 

12 »10 

12»I0 

İ5ÎAJ4BUI. lHlrUKjllllH »El 11)1 ( I SI TOl'lAtil 

II) M.'VAK t i m i Pkü.K.LCK TOI'LAHI 

i ) JUiSüıbt . l l ı tnlu 

91*01 

»190» 

11901 

10*4» 

101410 

101410 

2ÜOOKC>IHI2lOjll.t«ly* vıı A c i l Hl l lUi ıaU A 
VUUUKDetUTU U ı ) j l A l g i H U c . ü â l , A w ç U 

A l ı 

İZHİT MljtlKJEUİR t E U U İ Y t t i l TOPLANI 

III IILVAH Ciltli PRuJLLEH TOPLANI 

•ı..üîi:aiLiııisnitı 

U i ı ı ı L u l 
İ j U n l ı u l 

91 AU«l 
91 A'lot 

2000-2004 
2000-2004 

1122) 
» 0 ( l < 

12JS1 

12141 

41*01 
J>»2» 

HİM 

2<J0ııMim00ilıuiyc A u ı ı A l ım l ;» ı ı -Kv t j ı . l i M.ilıiulit 

201><]K<>I1ÜM0 ç„u |u k l l l i l i t j i AlvUa l ' h ı | ı ı l lll,..j l . ırtj , | l ı ı a i l -Kı>C4«l I 31 » U » Kul l l la . i l 

d rı.nl PROJILEH TOPLAM 

n l . 'U i ' lMv. i l i lbUİ i i l 
2u04KI)all|00 ( . l i l .ny. l l / l i : l P r o f i l 
.M104K0HOI10 Kent H ı l . ) i 3 İ 3 I M . I 

ADAPA2AKI bllYUK^t'JIlk l U I I M l I r l J l Tlı'I.AMI 

A) I;TUD l'ROJE İSLERİ TOPMHI 

t \ /UIH'ıln B ı u ı ı l v ı 

»'ODİKOtUOlO. U t l At ik YOMullMI 

I i m l -Koc«« 1 i 

30O0-2U04 
2000-2004 

104» 
»30) 

120)0 

120)0 

Cıı<ıelUI«rln (Ulut I I l ı is 2004-2004 1(04 
El*Uı» ı ı ik MilVl Agı 2004-2004 10420 

))«» 
»104 

141*7 

H 7 İ T 

340i 
125S1 

411 

411 

401 

İ42 

141 

«42 

\<\*\t3Ult-Say*tyi EtUd 

http://Kulllla.il
http://lil.ny.ll/li:l
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EK-2 

SAĞLIK SEKTÖRÜ YATIRIMLAR! DETAYI 

SAĞLİK BAKANLİĞİ: 

istanbul il sınırlarında yer alan Sağlık Bakanlığına ait hastanelerin tamamında 
deprem güçlendirme projelen hazırlanmıştır. 

Marmara Bölgesinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Beykoz Çocuk ve 
Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Beykoz Devlet Hastanesi, Koşuyolu Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy Devlet 
Hastanesi, Dr.Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 70. Yıl Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Hastanesi, Çanakkale -Ezine Devlet Hastanesi ile Bursa Göğüs 
Hastalıkları Hastanesinde deprem güçlendirmesi yapılması planlanmaktadır. 

istanbul Baltalimant Kemik Hastalıkları Hastanesinin güçlendirme ve onarım tadilatı 
yapılmış olup, bunlar için 3 trilyon TL harcama yapılmıştır. 

Yıl içerisinde 13 Trilyon TL daha yatırım yapılması planlanmaktadır. 

Yurdumuz yüzde 95 oranında deprem bölgesi olduğundan diğer illerde de deprem-
güçlendirme projeleri devam etmektedir. 

Bunlar; 
- Dr.Abdurrahman Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
- Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Eğitim ve 

Arş.Hastanesi 
- Burdur Devlet Hastanesi 
- Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi 
- Kırşehir Devlet Hastanesi 
- Çanakkale Ezine Devlet Hastanesi 
- Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi 
- Elazığ Devlet Hastanesi 
- Bursa Göğüs Hastalıkları Hastanesi 
- İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde deprem güçlendirme proje 

çalışmaları devam etmektedir. 

Bu hastanelerden Kırşehir Devlet Hastanesine deprem projelerinin hazırlatılabiimesi 
amacıyla 375 milyar TL. ödenek gönderilmiştir. 

SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

SSK Gene! Müdürlüğünün Büyük Onarımlar Projesi kapsamında istanbul iline ait 
alan sağlık tesislerinin deprem takviye ve onarım inşaatlarına 15.500 milyar TL. 
ödenek ayrılmıştır.Yapılan harcamalar ekli listede yer almaktadır. 

- 5 2 6 -
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Marmara Bölgesi Deprem Hasarları v« Çalışmaları 

S.N İşin Adı Yapılan Harcama 

1 ADAPAZARI HAST. DEPREM TAKVİYE V1-! CilJÇLtNDlRMi- İŞİ 245.M4.rj] İ.7M 

2 DÜZCE DEPREMİNDE HASAR GÖREN 3 ADET ASANSÖR ONARIM! 19.32:. 159.550 

3 nOZCEHAST A 3LOK VE ACİL SERVİS DEPREM «[ASARLARI ONARIMI !ŞÎ 67.139.^75.511 

- DC'ZCS İİAST. B-31-32 3L0K;.AR1N DEPREM HASARI ARININ ONARIMI I36.935.56J.2İ0 

5 DÜZCE HAST. U Vh H BLUK DEPREM HASARLARI ONARIMI İŞİ I37.İ70.756.İ93 

6 DÜZCE HASTANE BLOKLARI KALKAN DUVARLARIN ONARİMİ İŞİ 40.412.309.270 

7 İST. EĞİTİM HAST. ACİL SERVlS GENEL ONARIMI IŞI -^DEPREM TAKVİYE 2.437.2S0.S43.475 

8 İST EĞİTİM HAbT. HKMSlRE LOJMANI GENEL ONARİMİ - DEPREM TAKVİYE 1.321.447.321-163 

9 İST. EĞİTİM HAST. ORTOPEDİ AMELİYATHANE ONARIMI ISI + DEPREM TAKVİYE 5 972 028.70R i RO 

10 İST. EYC? IIAST. POÜC DJNASIONARM <• DEPREM TAKVİYE 768.729.3C8.526 

! 1 İST GÖZTEPE ROT. HAST. İZOLE ACT- SERVİS DCZNL - DEPREM TAKVİYE 1.009.948.152.412 

12 İST. PAŞABAHÇE HAST. AML. VE DOĞ. KLTMAKAVL ONR. "Si -DEPREMTAKVİYE 2.897.618 516.306 

13 İST. VA3C7 GLHESAHAST. A C İ SERVİS ONARIMI -DHEREM TAKVİYE 2 705 7U.319 5S5 

14 7.MH HAST. KAZAN. DAİ.DEPRZM IIASARL-ARIONAREMI 16.117.305.L99 

i 5 İZMİT M?R:<?7. D!S?ANSr-Rl I3EPRF..V HASARLAR: ONARIMI ISI 954.9İ6.26S07Ş 
Toplam 18.732.297.£26.362 

2001 DEPREM TAKVİYE PROJELERİ İÇİN YAPILAN ÖDEMELER 

TARİH: İŞİN ADI: TUTARI: 

1Q.C8.2GC1 S.Paşa HastA Bick Depr. Takviye Prcje işi 29.500.CCO.000 
S.Paşa HastB Blok Depr.Tafcviye Proje işi 7.437.345.200 

20.08.2001 S.Paşa HasLA Blok Depr.Takviye Prcje işi 9.135.560.000 
08.11.2001 Bakırköy Kadın ve Çocuk Has* Mevcut bina 

Statik rcleve proje tanıim bedeli, 3.075.5C6.511 
08.11.2001 Bakırköy Kadın ve Çocuk Hast Depr.Takv.Proj. 72.735.200.000 
28.12.2001 !sLEğt.Hast.Deprem Takviye Proje işi 93.171.549.200 
28.12.2001 Paşabafiçe HasiDeprem Takviye Projesi 77.609.521.600 

fOPlAM: 292.585.082.611 
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2002 DEPREM TAKVİYE PROJELERİ İÇİN YAPILAN ÖDEMELER" 

06.03.2002 Bayrampaşa Oisp. Ve Topkapı Levazım Deposu 
.26.03.2002 Bezmi Alem ide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi. 
11.04.2002 Kartal Hast. 
29.04.2002 Istinye Disp. 
29.04.2002 IstSig. Mûd. 
29.4.2002 Kadıköy Sigorta Müd. 

52.792.: 
275.283.085.0GO TL 
5S.368.750.000 TL 
5.850.440.000 TL 

11.328.295.000 TL 
19.908.075.000 TL 

18.09.2002 Kadıköy Dispanseri 
18.09.2002 Sultanahmet Dispanseri 
18.09.2002 Topçular Dispanseri 
18.09 2002 Beşiktaş Dispanseri 
18.09.2002 Kazüçeşme Dispanseri 
18.09.2002 Levent Dispanseri 
18.09.2002 Esenler Dispanseri 
18.09.2002 KOçûkçekmece Dispanseri 
18.09.2002 Pendik Dispanseri 
13.CS.2002 Kadıköy İşkur Pasajı 
13.0S.2002 Vatan Caddesi LojmiriT 
18.0S.2002 Üsküdar Sos.Tes. 
i-8.0S.20O2 Beşiktaş Sos.Tes. 
18.0S.2002 Pendik Sig. Müd. 
13.09.2002 Fatih Sig.Müd. 
18.CS.2002 Şişli Tefriş Kurulu Başkl. 
18.CS.2002 Nişantaşı Hemccializ .Verk. 
1S.0S.20O2 Beyoğlu Sig.Müd. 
1S.C-S.2002 Vatan Cad.Lojman Tes. 
13.C-S.20C2 İstHuk.lşl.Sig.MGd/Zevrek 5îok Lc:'m-'lht.Sic.Wû<3.;ûöü 
20.G9.20G2 İstSig.İI Mâd.* 
2C.C9.20G2 Erenköy Teftş Kurulu 
05.". 1.20C2 Kocaü Sigcrta İl Müd. 
05.-.2002 Vişnezsce Blok Apt 
C5.J .̂2CC2 İzmit Bölge Hast. 
05.1 ı.20C2 Keçeli Scca'ı Has*.. 
C3 12.2CC2 Gemlik Has;. 

Gclc2k Hast. 
Bursa Siçcrts İl Müd. 
Bursa Çekirge Hast. 

TOPLAM: 

6.207.230.700 TL 
1Z7S5.589.600 TL 
7.672.153.500 TL 
9.393.139.250 TL 

12.567.571.400 TL 
2.347.492.000 TL 

18.024.004.400 TL 
17.663.986.400 TL 
8.533J01.0C0TL 

12.887.582.400 TL 
7.925.514.400 TL 
6.760.081.350 TL 

10.695.756.0C0 TL 
7.983.349.000 TL 
5.657.722.400 TL 
3.338.520.900 TL 

10.302.126.550 TL 
169.887.551.600 TL 
55.109.731.600 TL 
40.815.524.5CO TL 

1.C2G.166.C50TL 
50.147.640.000 TL 
35.010.500.000 TL 
58.392.890.000 TL 

10S.335.44C.CCC TL 
6.S5S.24C.CCG TL 

10.8GS.3SO.C0C TL 
22.731.225.000 TL 

107.603.34O.CO0 TL 
073.557.100.400 TL 

2003 DEPREM TAKVİYE PROJELERİ İÇİN YAPILAN ÖDEMELER 

TARİH: İSİN AD<: 

21.01.2003 Fıncf.Hizmet Binası Depr. Tetkiki 

TUTARt: 

17.522.631.250 

TOPLAM: 17.522.631.250 
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2004 YILI SAĞUK SEKTÖRÜ BÜYÜK ONARIMUR 
DETAY LİSTESİDİR. 

Proj« No:2004I0O14O0(îd»m« v« YMJliema-vDep.Talc+KarıkttrirtIk) Proje Tutan: 36.000 

— — ———' 
S.NO İŞİN ADI 

1 ^ 

1 

l 
! 
1 3 

AOAPAZARi (SAKAftYA)HAST. CE?REM HASARLARI ONARIMI 

ANKARA SİLGİ İ5LS* MERKEZÎ DÜZENLEME İŞİ 

ANKARA EĞİTİM tttSTJMEÜYATHMIELERİN ONARIMI 
| j 
! 4 İAMKARA İMTİSAS HASTANESİ C C & I G A Z A DCNÛŞÛMO 

i i 
1 5 ! BACSESÎR EDRtMİT HAST.TESJSAT VE CH.GNA.İLE TIB8} ATtK DSP.YAPL 

1 i 
' 6 1 DENLÎ'J CSC SİGORTA y,ÜD.3lN.DtSP.VE PCLK.CĞNŞ. 

! • 
' 7 

i 3 

1 

l. f~ 
i 

IECİRNE-VJÎUNKCPRÖ CİS?X<4SCUN HASTAMETE OÛNÜSTCRLMESI 

ERZURUM 2 C U 2 HASTANESİ GENel ONARIMI 

+İST.=AK:SKCY Q.=VÎ KAO.VE ÇCC.HAS.SĞT.HA$T OSNEM TAKVIYE 

i 
IİST.EĞ^İM HASİLAÛ. SERVİS GEME. 0NA3IM 3İ+0E?«EM TAtf/ÎYE 

(MİL Y i» Tl) 

ÖOENEK DÜŞÜLEN EKLENEN 

2.500 

4.000 

1.500 

T O P L A M | 

2.50Oİ 

•! -1 4.000! 

. 

7401 

750 

LOOO 

1 500 

1 2.000 

. 

. 

-1 
1 

-I 

. . 

-1 
1 il 
1 2.000 . 

. 

1 
1 

1.5001 

740 İ 

7 5 0 ! 
1 

ı.ooo| 

sooj 

2.000İ 

l' 

1 2.000 

11 IİST.&T1H KAST.HEMSİİg LS3MAN1 GENEL Q»URIMI+SS?REM TAKVİYE 8E0İ 350! 

' * i 1~.»lAsArÇ; •A5T.-MŞ.VE DCĞ.AİNA WAVL^A.İS:»se=^5>l ~AKVTrS 1.000! 

• 12 !!ST.£^^HAS7.0RTCP55!AHELN'AT>'ANECNARIMI*0E?9EMTAlMV= 1 

! il !;ST.;r>HA5T.C-cN.CNA-QE?.*'A.<.-HAÎARU3LCĞUNr.xai?YENİLSN^Îî: I 

i '.* ! l~C<:r=?îr^.HAîT' İ :LEiCİLSE?.V.:CZNL-OS?!lEMTA(0/:f: i 

i '..î i:~WR"ALh>r:su<"-^cl.^v;G;îCî^:cva;4i-oE.".EyTAX'1/:Y£ ' 

i ! 
; :â 'iTrc^-fDAN: ;ST..-«AST.S;IC KK.zuisna ACL SERVISE :CN'JŞ'>J J 

sooi 

1 
1.5001 

! 
1.750! 

İOİ 

2.0001 

| 
-i 

-i 
j 

1 

i 
SOO 

. 

400 

_^ 

1 
5001 

i 
1.500' 

; 
1.750: 

i 
1 410 

j_ _ 1-500' 

ı.oco 
300 ' i r 5 .?ÜA G£Ğ..-AS~ A ÎLCX c-vAR:y:-;E?R£M -;.< -cv: 200 

':r s . ^ GCĞ.-AİT. ; c & ^ ^ G s ^ ] 7S0I 750 

: :: 
.. 

' l^ lR- îLCA ü C . v S i . - i s i : **:?.''.5I SASINI?! :CL'<LM*E It^î. 

• SCCAELT -'SCrALI: =ClGE . - A S " " . : " " * *AS= C W > ' '/= v=M!'.=Ny«. 

ı.oco-

! S.COO: -• 

-! 1.000. 

ı • 

-', 5 .000; 

'RİZE VATANES: GENE". CNA?>1 

•SİVAS -AİTANET: GENEL ONARI*! 

1.250i 

2,240ı 

-l 1.250i 

2.240! 

:* I Z C N & C ^ ICZ.E*E5U ^ASTAMUSİ GENEL C.NARIVI 750İ 

ZS ÜÎT.ANftlL VAK7 GOS£SA HASTANESİ ~İ&H1 3İfJAWIM QNAR>I 

7 5 0 ' 

100 100i 

:6 !ç:y>AİI .^-I .İŞ'JLS <5İ.V HE5AP gAS.*3S.•̂ 'EL£R., I 2.1091 

I I 
TCPUM: 36.O0Oİ 500! 

2.109! 

500İ 36.000* 
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EK-3 

YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI DETAYI 

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

Bölgemizde yaşanan 17 Ağustos 1999 depremi, Ülkemizin birçok bölgesinde 

var olan deprem gerçeğini bir kez daha acı bir şekilde ortaya koyarken gerek bu 

deprem ile zarar gören yapıların onanlıp iyileştiriJmesi gerekse daha sonra 

yaşanabilecek benzer afetlere karşı önlem alınması zorunluluğunu beraberinde 

getirmiştir. Anlatılan zorunluluk ve psikolojik şartlar altında Kampuslarımız içerisinde 

bir takım çalışmalar yapılmıştır: 

1- MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Muallimköy Kampusumuzda devam eden ve ilk ünitesi olan Çevre 

Mühendisliği binası inşaatına 1995 yılında başlanmış olan bu yatırım projemiz 

kapsamında deprem sonrası, ilk olarak binanın 1994-95 yıllarında hazırlanarak teslim 

edilen projeleri yeni deprem yönetmeliği çerçevesinde statik açıdan tetkik edilerek 

anılan deprem yönetmeliğinin gerektirdiği önlemler alınmıştır. Bu çerçevede bir takım 

güçlendirmeler ve takviyeler yapılmak sureti ile bina daha güvenli hale getirilmeye 

çalışılmıştır. Binanın idari bloğunda deprem yükleri için 8 adet kcion çelik malzeme ile 

mantoianmışiır. Atrium temelleri ise epcksi reçine ile güçlendirilmiştir. Yine A,S ve C 

bloklarda epoksi reçine ile kolon teşekkül ettirilmiştir. Bu yöntem ile anılan işlemler 

sırasında topıam 3^42 adet epoksi delici ve filiz ekimi yapılmış. 61.344 m2 epcksi 

yapıştırılmış ve 11.310 kg. çelik mantciama yapılmıştır. Anlatılan imalatların kano. 

beton ve demir gereklilikleri de dikkate alındığında bu amsç docruitusL.nda günümüz 

fiyatları ile yaklaşık 450 000.GOQ.000 TL harcanmıştır. 

2- FEN FAKÜLTESİ 

Fen Fakültesi Yatırım projemizin lik ünitesi olan ve inşaat faaliyetleri 1995 yılında 

başlayan Kimya bölümü inşaatımız için de, Mühendislik Fakültesi için anlatılan 

işlemler ve tetkikler yapılarak hesaplar sonucuna gere 631 adet yeni kolon filizi 
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eklenerek bina güvenli ve rijit bir hale getirilmiştir. Yapılan bu işlemlerle günümüz 

fiyatları ile yaklaşık 200.000.000.000 TL harcanmıştır. 

3- ÇAYIROVA KAMPUSU İDARİ BİNALARI 

Deprem sonrası ilk olarak zemin yapısı itibarı ile daha zayıf nitelikte olduğu 

gözlenebilen Çayırova Kampusumuzla ilgili olarak zemin etüdü çalışmaları 

başlatılarak bir çok noktada sondaj yapılmak sureti ile bölgenin zemin profili 

çıkartılmıştır. 1999 Kocaeli-Gölcük Depremi sonrası yapılan incelemelerde 

Deprem ana merkezinde yoğunlukla düşey deprem dalgaları nedeniyle zemin 

sıvılaşmaları görülmüş, neticesinde binalarda farklı oturmalara bağlı yüzlerce yapı 

hasarı oluşmuştur. Arazimizde de zemin sıvılaşma ihtimali yüksek bulunmuş ve bu 

sonuç çerçevesinde gereken temel niteliklerini taşımayan binalarımızın "zemin 

iyileştirmesi" denilen beton enjekte edilerek daha mukavim bir zemin oluşturulması 

şeklinde kısaca tarif edilebilecek çalışmalar yapılmıştır. Bu çerçevede, Tohum 

sertifıkasyon Müdürlüğünden Enstitümüze tahsis edilen arazi üzerindeki bazı metruk 

binaların daha önceki yıllarda iyileştirilip idari birimlerimiz tarafından kullanılmakta 

oldukları binaların deprem senaryolarının tam olarak kurulamaması, bu anlamda 

önlem alınması gereği ve bunun yanı sıra bölgenin zemin durumunun çek zayıf 

çıkması nedeni ile binaların temelleri altına, zemin sıvılaşması sonucu meydana 

gelebilecek oturmaları engellemek ve temel sisteminin güçlendirilmesi amacıyla yatay 

enjeksiyonlu mini kazık uygulaması yapılmıştır. Uygulama bina dışı x ve y 

doğrultularında açılan çalışma şaftında temel ait kotu hizasında yatayda yaklaşık 

birer metre arayla zemin sondajları bina dış sınırlarını geçecek şekilde yapılmış ve bu 

sondaj deliklerine fretlı koicn tarzında demir yerleştirilmiş ve içerisine çimento 

er.;eks;ycr.u yapılarak bina altında dik tarzda bir ızgara açı oluşturulmuştur. Böylece 

temel altında racye tarzı bir taşıyıcı sistem oluşturulmuştur. Zemin enjeksiyonu 

neticesinde sıkışan zeminler arası boşluklar en aza indirilerek zemin taşıma gücü 

artırılmıştır. Anlatılan işler için yaklaşık günümüz fiyatları iie 300.OOC.000.000 TL. 

harcanmıştır. 
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Ayrıca zemin itibarı ile çok zayıf olan bu Kampusumuzda salınım veya depremin 

etkisi daha fazla hissedildiğinden sıva-çatiak veya boya vb. onarım işleri ve dolayısı 

ile masrafı çok fazia olmuştur. 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

Ekli cetvelde durumu özetlemişlerdir. 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 

Ekli cetvelde durumu özetlemişlerdir. 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 

2001 yılında Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 
Laboratuvar binasında 1999 depremine oluşan hasan gidermek ve binayı tahviye 
etmek üzere 21 yılı birim fiyatları ile KDV dahil toplam 33.895.215.638 TL. 
Harcanmıştır. Onarım ve takviye yapılan bina Zirai Donatım Kurumu tarafından 
Üniversiteye verilen 5 katlı bina olup iki katma takviye yapılmıştır. Takviye alanı 574 
m2 dir. 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

AYAZAĞA VE ŞEHİR KAMPUSU BİNALARINDA YAPIL DEPREM 

GÜÇLENDİRME ONARİMLARİ 

A) İ.T.Ü. ŞEHİR KAMPUSU 

1. Taşkışla Mimarlık Fakültesi Binası 
• 2000 m2 çelik konstruksiyonla kiriş ve tavan güçlendirme yapılması işler; 
• 1600 m2 epoksi enjeksiyonu işe tavanlarda güçlendirme yapılması işleri 
• 25000 m2 kireç enjeksiyonu ile horasan duvarlarda güçlendirme yapılması 

işleri 
• 2C00 yılı harcama tutan 30O.0ÛC.0O0.0C0.- TL 
• 2001 yıiı harcama tutarı 100.000.000.000.-TL. 

B) İ.T.Ü. AYAZAĞA KAMPUSU 

2. İnşaat Fakültesi Binası 
• L5 Bloğu kolon ve kirişlerde güçlendirme yapılması işleri 
• 19S9 yılı harcama tutarı 8.159.000.000.- TL 
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3. Rektörlük Ek Binası 
• 20 adet kolonlarda korozyon tamiri ve mantolama ile güçlendirme 

yapılması işleri 
• 2000 yılı harcama tutan 32.381.000.000.- TL 

4. 75. Yıl Öğrenci Merkezi Binası 
• 2000 m2 alanda kolon mantolama ve ilave perde ile güçlendirme yapılması 

işleri 
• 2003 yılı harcama tutan 127.440.000.000.- TL 

5. Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi 
• 1690 m2 alanda temel takviyesi ve kolon mantolama ile güçlendirme 

yapılması işleri 
• 2002 yılı harcama tutarı 176.451.000.000.- TL 

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 

1999 depreminden sonra üniversitede yapılan işler şunlardır. 
Deprem nedeniyle büyük ölçüde zarar gören Heykel Bölüm Başkanlığı binası 
yıkılarak çelik karkas tek katlı yapı olarak tekrar inşaa 
edilmiştir. Ayrıca söz konusu binanın temel yapısı jet grouting güçlendirme 
yöntemiyle taşıma kapasitesi arttırılmış ana binaya topuk görevi olarak 
yansıtılmıştır. Yapılan bu imalatlar merkez kampus fındıklı alanında 
gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu yapının toplam m2 si 1000 m2 civarındadır. Zemin 
iyileştirilmesi ise 750 m2 dir. Yapılan imalatların toplam harcama miktarı, 20C0 yılı 
birim fiyatları ile toplam 250.000.000.000.- TL dir. Ancak üniversitemizin birinci sınıf 
tarihi eser niteliği taşıyan binalarında ve farklı niteliklerde bulunan diğer binalarında 
zorunluluk arz eden güçlendirme, takviye imalatları ödenek yetersizliği nedeniyle 
bugüne kadar gerçekleştirilememiştir. Risk teşkil eden bu durumun biran ence 
düzeltilebilmesi için ilgili makamlara müracatlarca bulunulmuş fakat gerekli ödenekler 
alınamamıştır. 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

17 Ağustos 1S9S tarihinde meydana geien Marmara depremi sonrasında 
Üniversitemize ait binalarda ; 

I) Orta Hasar Meydana Gelenler, 
1) Merkez Kampus D Blok . 

a) Oturma alanı : 775 m2 
b) Kat adedi : 7 kat, 
c) Toplam inşaat alanı : 5425 m2 
d) Onarım şekli 
d-1) Son iki kat yıkıldı 
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d-2) Kalan 5 kat ilave perdeler yapılmak, epoksi kullanmak ve 
mantolama yapmak suretiyle güçlendirildi ve onarıldı. 

e) Yıkım, güçlendirme ve onarım işleri için yapılan toplam 
harcama : 384 000.000.000.-TL (2000 yılı fiyatları ile). 

2) Merkez Kampus F Blok : 
a) Oturma alanı : 148 m2 
b) Kat adedi : 8 kat, 
c) Toplam inşaat alanı : 1184 m2 
d) Onarım şekli ; İlave perdeler yapılmak, epoksi 

kullanmak ve mantolama yapmak 
suretiyle güçlendirildi ve onarıldı. 

e) Güçlendirme ve onarım işleri için yapılan toplam harcama : 
71 000.000.000.-TL (2000 yılı fiyatları ile). 

3) Kocaeli (Kullar) MYO D Blok : 
a) Oturma alanı : 875 m2 
b) Kat adedi : 4 kat, 
c) Toplam inşaat alanı : 3500 m2 
d) Onarım şekli ; ilave perdeler yapılmak, epoksi 

kullanmak ve mantolama yapmak 
suretiyle güçlendirilecek ve onarılacak. 

e) Güçlendirme ve onarım işleri için yapılan toplam harcama : 
1.100.000.000.000.-TL (2004 yılı fiyatları ile). 

II) Ağır Hasarlı Olup Yıkımı Yapılan Binalar . 
1) Arslanbey Kampusu İktisat Fakültesi Binası : 
a) Oturma Alanı : 14.000 m2 
b) Kat Adedi : 5 Kat 
2) Arslanbey Kampusu Medikcsosyal Binası : 
a) Oturma Alanı : 8.000 m2 
b) Kat Adedi : 5 Kat 
3) Arslanbey Kampusu Yurt Binası : 
a) Oturma Alanı : 4.000 m2 
b) Kat Adedi : 4 Kat 
4) Arslanbey kampusu Kapalı Spcr Salonu : 
a) Oturma Alanı : 1.500 m2 
b) Kat Adedi : 2 Kat (idari bira) 

Ağır hasarlı binalar Afet İşler; Ge,ne; Müdürlüğü tarafından yıktırılmış ve 
Herhangi bir ücret ödenmemiştir. 

İli) Deprem ihtimaline karsı herhangi bir güç lend i rme yapılmamıştır. 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

Marmara Depremi sonrasında ağır yara alan bölgede yer alan Üniversitemiz 
de bu depremden etkilenmiştir. Kampus alanımızda bulunan binalarda geçme 
olmamış, yapısal hasarlar meydana gelmiştir. Bunun sonucunda gerek hasarlı 
binaların onarımlar:, gerekse olas; depreme hazırlık amacıyla binalarımızın büyük bir 
bölümünün tahkikleri yapılmış, güçlendirme ihtiyacı duyan binalar için güçlendirme 
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projeleri hazırlanmış, güçlendirme ve onarım işleri yapılmıştır. Onarım ve 
güçlendirmesi yapılan binalara ait bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

S.NO 

1 

2 

'3 

IŞIN ADI 

Merkezi Kafeterya 1. 
Kısım Yemekhane 

Bilgi İşlem Merkezi 

Mühendislik 
Fakültesi Dekanlık 
Bloğu + Öğretim 

j Gör. Bloğu 
I 

YAPILAN 
İSLER 
3 kat B.A. 
Perde + Kolon 
Güçlendirme + 
1 kat kolon ve 
kirişlerde çelik 
güçlendirme + 
Tahkik Bedeli 
3 kat BA. 
Perde + Kolon 

MİKTARI 

5925 m2 

1638 m2 

güçlendirmesi 
Temel Kirişleri 
+ 4 kat B.A. 
Perde + Kolon 
Güçlendirme + 

6440 m2 

Yıkım+ Tahkik) 
i I Bedeli I 

MALİYETİ j M2 MALİYETİ j 
İTL/M2(2004B.F.) I 

357 Milyar 60.253.165 

85 Milyar 151.892.551 
i 
! 

306 Milyar ,47.515.528 
I 
I I 
I 

4 | Olimpik Kapalı 
; Yüzme Havuzu 

Havuz Çanağı 13055 go2 
ve bodrum! 
+Perde i 

j j Güçlendirme +1 
| j kolon ; 
i ! mantclama ' 

197.3 
Milyar 

i 
i 

i 31.849.427 i 
i ı 

i ; 
i ; 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

Takviyesi Tamamlanan işler: 

-Basıbüyük 600 yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi 
(Başıbüyük-Maltepe) 
-İletişim Fakültesi (Nişantaşı-Şişli) 

-Bankacılık ve Sigortacılık Binası (Gözîepe-Kadıkcy; 

Deprem Güçlendirmesi Eksik Kalan işier 
-ilahiyat Fakültesi imar, Ebu Hanefi binası ıBağiarnaşı-Uskücar) 
Alan: 3.831 m2 Harcanan Para: 345.GG0\00G.GC0TL 
2.000.000 G00.000TL ıkmakli gerekmektedir. 
-Mekatronik Sistemler imal. Ota. Alt. (Göztepe-Kacıköy) 

Aian: 1.460m2 Harcanan Para: 288.764.000.0C0TL 
1.C00.000.000.000TL İkmali gerekmektedir. 
-Gözcübaoa Hizmet Binası (Merdivenköy-Kadıköy) 

Alan: 1.5O0m2 
700.000.000.000TL ikmali gerekmektedir. 
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TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 

17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara depreminin ardından Üniversitemiz 
Tekirdağ Yerieşkesinde bulunan Meslek Yüksek Okulumuza ait iki bina hasar 
görmüştür. Her iki binanın güçlendirme projeleri yapılarak projeye uygun çalışmalar 
yapılmış ve her iki bina emniyetli hale getirilmiştir. İki binanın toplam kapalı mekan 
alanı 8800 m2 dir ve güçlendirilmeleri için proje bedeli hariç, yıl içi Büyük onarım 
ödeneklerimizden güncellenmiş rakamlarla 700.000.000.000 TL harcanmıştır. 

Üniversitemizin Bölge Üniversitesi olması nedeniyle; 1,2, 3 ve 4.'ncü derece 
deprem Bölgelerinde bina ve tesislerimiz mevcuttur. Bu itibarla 1. ve 2.'nci derece 
deprem bölgelerindeki binalarımıza öncelik verilmek suretiyle Çorlu Mühendislik 
Fakültemizce binaların tetkikleri yapılmaktadır. Bu tetkikler sonucundaki 
düzenlenecek teknik raporlara ve yeni Deprem Yönetmeliğine uygun olarak tüm 
deprem öncesi yapılan binalarımızda güçlendirme yapılması gerekecektir. 

Deprem sonrasında yaptırılan binalarımızın projeleri ise yeni deprem 
yönetmeliğine göre hazırlanarak uygulama yapıldığından güçlendirme 
gerekmemektedir. 

Buna göre ekli bina listesinden de anlaşılacağı üzere güçlendirme gerektiren 
binalarımız için yaklaşık maliyeti 24.723.600.000.000 TL olan bir projeye yatırım 
programımızda acilen ihtiyaç vardır. 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 

HİSAR KAMPUS GÜÇLENDİRME İŞLERİ 

Yapılan İmalatlar 2003 Yılı 
HİSAR KAMPUS D 3LOK GÜÇLENDİRME İNŞAATI 
SÖZLEŞME TARİHİ 02.09.2003 
SÖZLEŞME BEDELİ(KDV Hariç) 119.900.0U0.00Q TL 
Güçlendirme Cinsi : Betonarme 

A) Teme! Güçlendirme işi 30,00 mt.(SOxSGcm) 
(Kaz:,güçlendirme imalatları,izoi^syo^,/cc•içL, cahil) 

5} B.A.?erde,!<clcn çüç'er cirme, döşeme onanrn.', 
ccyc.Cccana.aiüm.Gocramc ve tesisat işieri işler: 

Teme! Oturumu (200 m2) 
Zemin kat(20Q m2) 
l.Kat(lS0m2) 
2, Kat (155 rr.2) 

Toplam : 755 m2 
C) Çat: Onanm (20Û m2} 

Yapılacak İmalatlar 2004 Yılı BETONARME 
Güçlendirme Cinsi: Betonarme 
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i : HİSAR KAMPUS A l VE A2 BLOK GÜÇLENDİRME İSİ 
Yaklaşık Maliyet 
A l Blok : 865 m2 inşaat alanı 192.000.000.000 TL 
A2Blok : 865 m2 inşaat alanı 163.619.000.000 TL 

Toplam 355.619.000.000 TL 
t HİSAR KAMPUS Bİ VE B2 BLOK GÜÇLENDİRME İŞİ 

Yaklaşık Mal/yet 
Bİ Blok : 1768 m2 inşaat alanı 272.465.000.000 TL 
B2 Blok : 1606 m2 inşaat alanı 214.500.000.000 TL 

Toplam 486.965.000.000 TL 
3: HİSAR KAMPUS Cl BLOK GÜÇLENDİRME İSİ 

Yaklaşık Maliyet 
Cl Blok : 1484 m2 inşaat alanı 473.093.000,000 TL 
İhale Bedeli 290.000.000.000 TL 

4: HİSAR KAMPUS C2 VE E BLOK GÜÇLENDİRME İSİ 
Yaklaşık Maliyet 
Q Blok : 832 m2 inşaat alanı 208.717.000.000 TL 
E Blok : 1226 m2 inşaat alanı 176.608.000.000 TL 

Toplam 385.325.000.00Q TL 
İhale BeZeli 251.000.000.000 TL 

- 5 3 7 -
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ISINACI 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEPREM GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ CEPREM GÜÇLENOIRME V E GENEL ONARİM İNŞAATI 

TEMEL r ,P BİLİMLERİ DEPREM GÜÇLENDİRME ONARIM İNŞAATI(EMANET) 

ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ CEPREM GÜÇLENDİRME ONARIM İNŞAATI 

ATATÜRK KİCROTERAPİ VE REHABİLİTASYON ARAŞTİRMA MERKEZİ DEPREM GÜÇLENDİRME ONARIM İNŞAATI 

ÜNİVERSİTE ARAŞTİRMA VE UYGULAMA HASTANESİ PROJE DEPREMSELLİK RAPORU İŞİ (EMANET) 

TEMEL TİP a ı l İMLERl E-r BLOK DEPREM GÜÇLENDİRME ONARIM İNŞAATI (85 MİLYAR EMANET) 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DEPREM GÜÇLENDİRME ONARIM İNŞAATI 130 MİLYAR) 

TEMEL TİP BİLİMLERİ A-3 -C-0 BLOK DEPREM GÜÇLENDİRME ONARIM İNŞAATI (320 MİLYAR) 

ZİRAAAT-VETERİNER FAKÜLTESİ DEPREM GÜÇLENOIRME ONARIMI İKMAL İNŞAATI 151MİLYAR) 

ALİ OSMAN SÖNMEZ KAMPUSU ÖĞRENCİ YURDU DEPREM GÜÇLENDİRME ONARIMI İKMAL İNŞAATI 200 MİLYAR) 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ CEPREM GÜÇLENDİRME ONARİM İNŞAATipSO MİLYAR) 

İKTİSADİ VE İOAR! BİLİMLER FAKÜLTESİ DEPREM GÜÇLENOIRME ONARIMI İNŞAATI* İSO MİLYAR) 

ATATÜRK HİDROTERAPİ VE REHABİLİTASYON ARAŞTİRMA MERKEZİ O E ' R E M GÜÇLENOIRME ONARİMİ İKMAL ıNŞAATl 
2CÛ MİLYAR) 

ÜNİVERSİTE ARAŞTİRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BÜYÜK ONARIM İNŞAATI 700 MİLYAR 

MUSTAFAKEMALPAŞA YÜKSEKOKULLAR A 3LOK CEPREM ONARIM İNŞAATI (30 MİLYAR EMANET) 

REKTÖRLÜK SİNASİ CEPREM PERDELERİ ONARIM İNŞAATI (30 MİLYAR EMANET) 

REKTÖRLÜK. MECİKC SOSYAL İDARİ BİNA DEPREM PERDELERİ ONARIM İNŞAATI v30 MİLYAR EMANET) 

Y'L. 

:co3 

2002 

2002 

2002 

2002 

2002 

2001 

2001 

2001 

2001 

2031 

2001 

2001 

2001 

20O1 

2000 

20CO 

2500 

<EŞ;F BEDEU 

ssc.ooo.cco.oco ~L 

2E0.C00 000.000 TL 

50.0C0.OOO 000 TL 

3S0.OO0.C00.CO0 TL 

3SO.OOO.O0O.COO TL 

1S.OOO.O0O 000 TL 

85.000.000.000 TL 

130.000.000000 TL 

320.000.000.000 TL 

15VOCO.C0O.OOCT". 

200.000.000.000 TL 

350.000.000.000 TL 

150.000.000.000 TLİ 

2O0.CO0.O00.CO0TLİ 

700.000.000.0CO TLİ 

3O.OO0.C00.COO TL 

3C.MO.SC0.CGOTL! 

30.COC.CC0.CCOTLJ 

•9 MK? - , . ' " " - £ K C K U . U İDARİ BİNA DEPREM FERDELERİ ONARIM .NŞAATK20 MİLYAR EMANET) 
2CCO 2C.0OOCO0.CCO-'.! 

25 MÜHE.N^.oLiK FAKÜLTESİ İDARİ BLCK CEPREM ONARIM İNŞ.(SO MİLYAR EMANET) 
2 X 0 3 0 C O C . O C O . M O - L : 

IKT'SACI VE :D 31L FAK.DEPREM GÜCLENCİRME ONARIM iNŞ.iSO MİLYAR EMANET) 
2CCC 90 COO COCCCP-'-l 

12 KAMP1 , S ANA E.S'cRJI HAT" ! VE TRAFO CEPREM CN.INŞ..'75 MİLYAR EMANET 
;:co "s.cco.ccoccc-., 

L C K DEPREM 3 L Ç L E N C R M E VE CN :NŞ..s~ MİLYAR EMANET) 
:CCÛ 95 cco.oco cco - . 

; SİL. F ELCK LAECRATLiVARLA? CEPFE'J GÜÇLENCIRVIE'<E CN .NŞ ,37 VIL -AR EMA.sE" 
:;cc ÎT.CCO.CCOCCO " . : 

'CTEPAPI BİNASI CEPREM ONARIM İNŞAAT' !30 VfiLYAr. E M A N E -

::co :c ccc ccc :cc - . 

= = 9 £ M ONARİM S Ş A A _ İ 2C MİLYAR EMANET 
:cco 20 cco ccc ccc -_• 

HAS~A.sE CAS: S I N A CEPREM ONARIM NŞAAT; 2C MİLYAR S M A N c ~ 
:ccc :c :oc ccc :cc - . 

- A S ~ A . S E - C L -". 'SIK SİNASİ CE~=.EM ONARIM NSAA~! .'30 '.(İL'AF. EMA.SE" 
:o ccc ccc :cc ~ 

M e - ^ E Z YEVE.-'.'-ANE CEFP.E'-I PERDELERİ CMA.--:.V SSAAT I2C '. 

:c:cc.::c:cc-L 

CE' .~E MÜHENCıSuiĞİ SİNASİ CEPREM ~A*.V|YSLE~.I ONARIM İNŞAAT! '2C MıL'-AR E M A N E T 
:ccc :cccc-ccc:oo- . . 

22 .VıcCy.C S C S V A L PCLİKL.MKLER CcrPE.V G V C L = M C I R . ' . 1 E VE CNARıM NSAATi ;20 M I L ' A R EMANET 
:cco ;c :co : C C : C Q - ^ 

22 \ l £ - < E C VıLT-AK DEPREM ~SRCSLS~İ V = CNAPIM İNŞAAT; 120 MİLYAR EVANS - ) 
:ccc :c;cc.ccc:cc-L: 

•'•'SC -10 S C S V A ^ CARI KATLAR DEPREM ONARIM .NŞAAT1 .'51 M IL 'AS EMANE -

::cc sı ccc-cco ccc T . : 

" f i - R A ? C ONALIM İNŞAAT' (20 MİL YAP EMANET 
; ccc 2 C 3 C O C C O : C O - L . 

RICAK! CEPREM GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ "AMAMI ONARIMLAR PRC.ESiNO 

ŞLER 'CİN KDV İLA-VS EDİLECEKTİR 

' İL, CNCE3I İŞLERCE H 20 XE$!F ARTİŞİ VARDIR 

APlL.VlIŞTiR ) 
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A.İ.Ö.Ü. 1999 YILINDA MEYDANA GELEN DEPREM NEDENİYLE ÜNİVERSİTEMİZDE GÜÇLENDİRME YAPILAN B 
ÇİZELGEDİR. 

IŞIN ADI 

BOLU MESLEK Y.O. 
DOLU M.Y.O.KANTİN KAFETERYA BİNASI 

İBOLU M Y.O.SPOR SALONU BİNASI 
KIZ YURDU 
FEN EDEBİYAT FAK. 

|OOLU ŞEHİR KAMPUSU KANTİN KAFETERYA 
KIZ ÖĞRENCİ YURDU 
AKÇAKOCA TUR.İŞL.VE 0TEL.Y.0 
REKTÖRLÜK BİNASI 

DÜZCE ARAŞTIRMA UYGULAMA 
HASTANESİ.SAĞLIK Y.O BİNASI 

KULLANIM ALANI 

4586 M2 
2675 M2 
931 M2 

HARCANAN TL 

207.736.132.897 

55.002.912.695 

96.359.833.564 

124.273.866.181 

A 

BOLU ŞEHİR KAMPUSU .DE 
OLAN BİNALAR .HAZIRLANA 
UYGUN OLARAK GÜÇLEND 
BOLU ŞEHİR KAMPÜSÜ(BİN 
DÖKÜLEN SIVALAR .BOYA 
DUV.BAKIM ONARIMLARI Y 
ÇEŞİTLİ FAKÜLTE VE YÜKS 
DÖŞEMELERDE, EPOKSİ E 
YAPILMASI İŞLERİ 
DÜZCE ARAŞTIRMA UYGULAMA H 
.PREFABRİK DÜZCE ÖĞRENCİ YU 
FAK DERSLİK BİNASI.PREFABRİK 
Y.PTinıı m 
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EK-4 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 

Deprem açısından riskli bir bölgede bulunan ülkemizde meydana gelebilecek 
çeşitli jeolojik oluşumlann devam edeceği dikkate alınarak, can ve mal kaybına 
sebebiyet verebilecek muhtemel depremniere karşı okullann dayanıklı hale 
getirilebilmesi için 05.05.2003 tarihinde yayımlanan bir genelge ile belli bir plan ve 
program çerçevesinde tüm okullann depreme karşı güvenlik testlerinin yapılması ve 
güçlendirilmesi için ilin her türlü imkanlarının kullanılarak güçlendirme çalışmalannın 
başlatılması talimatı verilmiştir. 

Genelgenin yayınlandığı günden bugüne kadar Türkiye genelinde 4000 okul 
depreme karşı güvenlik testinden geçirilmiş, bunlardan 800'nün güçlendirilmesi 
gerektiği tespit edilmiş ve 300 okul güçlendirilmiştir. Bu çalışmalar için yaklaşık 150 
Trilyon TL. harcanmış ve aynı amaçla 2004 yılı bütçesinden ödenek aynlmıştır. 

Milli Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Hürriyet Gazetesi, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve 
Yıldız Teknik Üniversitesinin işbirliğinde gerçekleştirilen "Okulumuz Yıkılmasın" 
kampanyası ile de depremde birinci ve ikinci derecede riskli yerleşim birimlerinde 
bulunan toplam 190 adet YIBO ve PİYO'nun zemin etütleri ve depreme karşı güvenlik 
testleri yapılmış, bir kısmının da güçlendirme çalışmaları devam etmektedir. 

İstanbul İlinde 225 okul depreme karşı güvenlik testinden geçirilmiş, 111' nin 
güçlendirilmesine karar verilmiş ve bunlardan 58'i güçlendirilmiştir. 

1 
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2000-2004 YILLARI ARASINDA YATİRİM PROGRAMINDA DEPREMLE İLGİLİ 
YER ALAN PROJELER VE ÖDENEKLERİ 

(MİLYAR TL) 
: YAT 

PROG. 
YIL! 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

PROJE NO 

2000H020420 

2000H020430 

i 2000H020430 

20ÖIH02069Ö 

:200IH020690 

2000HC20430 

20ÜİH020690 

2000H020430 

20O2HO2O5O0 

2Û0İHO690 

2O0OH02O43O 

2OO2H0205O0 

:i)iı4Hiji:i070 

PROJE ADI 

Okul Binalarının Deprem Dayanıklısının 
Sağlanması. Deprem Yönetmelisine Göre 
Güvensiz Görülenlerin Takviye Projesi 
Deprem Bölgesi Eğilim Yatırımları 

Deprem Bölgesi Eğitim Yatırımları 

! Tip Projelerin Geliştirilmesi. Binaların 
Depreme Dayanıklılığının Sağlanması 

! Takviye Projeleri 

i Tip Projelerin Geliştirilmesi. Binaların 
| Depreme Dayanıklılığının Sağlanması 

Takvive Projeleri 

• Deprem Bölgesi Eğitim Yatırımları 

[ Okul Binalarının Deprem Dayanıkiığının 
Sağlanması. Güvensiz Görülenlerin Takviye 
Projesi. Yeni Proje Elde Edilmesi 
Deprem Bölgesi Eğitim Yatırımları 

İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarının 
; Depreme Karşı Güçlendirilmesi 

Oku! Binalarının Deprem Dayanıkiığının 
; Sağlanması. Güvensiz Görülenlerin Takviye 
; Projesi 
; Deprem Bölgesi Eğitim Yatırımları 

. İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarının 
Depreme Karşı Güçlendirilmesi 
Büyük Onarını 

; YER 

; Muhtelif 

1 

I Düzce. İstanbul. 
i Kocaeli. Sakana. 
j Yalova 
! (Inşaat-Onarımı 

• Düzce. İstanbul. 
; Kocaeli. Sakarya. 
i Yalova 
i Muhtelif 

i Muhtelif 
1 

; Düzce. İstanbul. 
Kocaeli. Sakarya. 
Yalova (B.O.-lnşaai) 

; Muhtelif 
i 
t 

Yalova. Kocaeli. 

; İstanbul. Sakarya. 
; Bolu 

İstanbul 
(B.O-İnşaan 
Muhtelif 

i Yalo\ a. Kocaeli. 
; Bingöl. Sakarya. 
i Bolu. İstanbul 
; İstanbul 

(B.O.-İnşaat) 
• Güç- Onanın 

. »ANLAMA 
BİTİN 

TARIHI 

2000-2000 

! 2000-2001 

; 2001-2001 

2001-2002 

i 2001-2002 

2000-2002 

2001-2003 

2000-200? 

2002-200? 

2001-2006 

• 2002-2006 

i 

! 2000-2006 

2004-20O4 

' TOPLAM 

ÖDENEĞİ 

400 

illO 

13.250 ; 

250 

360 

r.ooo 

400 

2.000 

2.500 

S.lHHı 

2.0OO 

2 000 

2^.400 

7".66<l 
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İSTANBUL VALİLİĞİNCE 
YAPILAN ÇALIŞMALAR İLE 

ALINAN ÖNLEMLERE 
İLİŞKİN DETAYLAR 
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MARMARA BÖLGESİNDEKİ OLASI BİR DEPREM İÇİN 
ALINAN TEDBİRLER 

A) AFET ACİL YARDIM VE KURTARMA PLANLARI HAZIRLANMIŞTIR: 

a) Arama - Kurtarma ve Yangınla Mücadele Hizmetlerin Planlanması, 
b) Geçici İskan Hizmetlerinin Planlanması, 
c) Sağlık Hizmetlerinin Planlanması, 
d) Ulaşım Hizmetlerinin Planlanması, 
e) Hasar Tespit Çalışmalarının Planlanması, 
f) Lojistik Koordinasyon Hizmetlerinin Planlanması, 
g) Yeme - İçme (iaşe) Hizmetlerin Planlanması, 
h) Enkaz Kaldırma Hizmetlerinin Planlanması, 
i) Tarımsal Hizmetlerin Planlanması, 

B) GEÇİCİ İSKAN HİZMETLERİN PLANLANMASI: 

a) Çadır kent kurulabilecek en uygun alanların tespiti yapılarak kapasite ve 
fonksiyonları belirlenmiştir. Bu bağlamda planlanan çadır kent sayısı 310 adet olup, 
Çadır kentlerde kurulabilecek Çadır Kapasitesi: 185.645 adettir. 

b) öncelikli Çadırkent Alanı Altyapı Hazırlık Çalışmaları Olarak; 

- Vaziyet Planı, 
- Su Bağlantı Hazırlığı, 
- Kanalizasyon Bağlantı Etütleri, 
- Telefon Bağlantı Keşifleri, 
- Elektrik Bağlantı İhtiyaç Keşifleri tamamlanarak planlaması yapılmıştır. 

c) 1998 yılı Yapı Yönetmeliğine göre yapılan okullar ve kapalı spor salonları 
geçici iskanı sağlamaya yönelik olarak; 

-Planlanan Okul ve Okullara Ait Spor Salonları Sayısı : 479 adet olup, 210.390 
kişinin iskanı sağlanabilecektir. 

- 543 -
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d) Öğrenci yurtlan ve kamu Sosyal Tesisleri Envanteri Çıkanlarak Yatak 
Kapasitelerinin tespiti yapılmıştır. Bu çerçevede; 

- Resmi - Özel öğrenci Yurtları 199 adet olup, yatak kapasiteleri 32.852 adettir. 
- Kamu Sosyal Tesisleri 64 adet olup, 8.000 yatak kapasitesine sahip olup, 

toplam 40.856 yatak adedi ile Genel Toplamda 251.246 kişinin geçici iskanı 
sağlanabilecektir. 

C) ACİL ULAŞIM HİZMETLERİNİN PLANLANMASI: 

Afet Ulaşım Makro Planı Hazırlanmıştır. Bu bağlamda; 

a-1 Öncelikli Rıhtım ve İskeleler, 
a-2 Demiryolu Rampaları, 
a-3 Köprü ve Viyadük Alternatifleri, 
a-4 Şehiriçi Ana Arterler, 
a-5 Helikopter Pistleri, 
a-6 Hava Limanlannın enterkonnekte sistemde çalışması için gerekli planlama ve 
düzenlemeler yapılmıştır. 

D) 014)2 ÇEVRE YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ALTERNATİF 
GEÇİŞ GÜZERGAHLARI HAZIRLANMIŞTIR. 

E) ÖNCELİKLİ YOL PLANLAMASI YAPILARAK "ÖNCELİKLİ YOL" 
TABELALARI 

YERLEŞTİRİLMESİ SÜRDÜRÜLMEKTEDİR. 

F) TRAFİK KONTROL VE AKIŞ PLANI HAZIRLANMIŞTIR. 

G) ALTERNATİF DENİZ ULAŞIM PLANLAMASI YAPILMIŞTIR. 
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H) MEVCUT HELİKOPTER ALANI VE KOORDİNATURI TESBİT EDİLİREK 
UYGUN ALANLARIN TESPİTİ YAPILMIŞTIR. 

Halihazırda 60 helikopter alanı mevcuttur, Acil kullanım için hazırlanan helikopter 
alanı 42'dir. Acil kullanım için planlanan helikopter alanları 174 olup, altyapı düzenleme 
çalışmalan sürdürülmektedir. 

I) İSTANBUL İLİNDE AFET ÖNLEME - AZALTMA VE KURTARMA AMAÇLI 
PROJE VE ÇALIŞMALAR; 

1 İstanbul'da Mikrobölgeleme İçeren Afet Önleme ve Azaltma Temel Çalışma 
Projesi (JİCA) 

2 Erken Uyarı ve Acil Müdahale Amaçlı Kayıt Şebekesi Projesi 
3 Altyapı Tesislerine İlişkin Afet Hazırlık Çalışmaları, 
4 Kent Jeolojisi ve Arazi Kullanım Haritaları Üretme Çalışması, 
5 İstanbul Afete Hazırlık Eğitim Projesi, 
6 Kurtarma Malzemelerinin Uluslar arası Kuruluşlardan Temini ve Eğitim 
Çalışması, 
7 Her Mahalleye Afet İstasyonu (AFİŞ) 
8 Deprem Parkı Projesi 
9 Afet Hastanesi Projesi 

JİCA PROJESİ: 
AMAÇ; 

a. Sismik Mikrobölgeleme çalışmalarını geliştirmek, 
b. Bina ve altyapıya ilişkin hasar önleme/azaltma projesi üretmek, 
c. Arazi kullanım planı ve şehir planlarını önleme önerilerinde bulunmak, 
d. Teknolojik transferi gerçekleştirmek, 

ÇALIŞMA ALANLARI: 

a) Büyükşehir Belediye Sınırları, 

b) Büyükçekmece, Silivri, Çatalca İlçeleri yapılaşmış bölgeleri, 

UYGULAMA AŞAMALARI: 

1 Veri Toplama ve Analizi, 
2 Zemin, bina ve arazi kullanımına ilişkin arazi incelemeleri, 
3 GIS Veritabanı Oluşturma ve Veri Analizi, 
4 Deprem Harekatı ve Tehlikesinin Hesaplanması, 
5 Deprem Hasarının Hesaplanması, 
6 Sismik Tehlike ve Mikrobölgeleme Haritalarının Tamamlanması ile Afet 

Önleme / Azaltma 
Planlan tamamlanmıştır. 
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ERKEN UYARI VE ACİL MÜDAHALE KAYIT ŞEBEKESİ PROJESİ; 

AMAÇ; 

- Olası bir depremde ilk sismik dalgaların kayıtlarının alınması ve otomatik 
olarak değerlendirilmesi, 

- Deprem sonrası Acil Müdahale Planının ortaya konulması, 
- Şiddete bağlı olarak erken uyarı yapılması, 
- Enerji, Doğalgaz vb. kritik tesislerin sistemlerine müdahale edilmesi, 

Projenin ana amacıdır. 

PROJE SAFHALARI; 

A) Bu kapsamda 90 adet kuvvetli yer istasyonu kurulması çalışmaları 
sürdürülmektedir. Bu istasyonlardan alınan sismik bilgilere göre muhtemel hasar 
dağılımları 3-4 dakika içerisinde tespit edilebilecektir. 

B) Projenin erken uyan kapsamında fay hatlarına en yakın 10 adet kuvvetli yer 
harekatı algılayıcısı yerleştirilecektir. Bu İstasyonlardan alınan sismik bilgiye göre erken 
uyarı sinyali 8-12 saniye öncesinden elde edilebilecektir. Proje deneme aşamasında 
faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 

İSTANBUL DEPREM MASTER PLANI 

İstanbul şehrinin olası bir depremde karşılaşması muhtemel sorunları ve bunlara karşı 

önceden alınması gerekli önlemleri inceleyen deprem mastar planı İTÜ, BÜ, YTÜ ve 

ODTÜ ünversiteleri ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan bir sözleşme 

uyarınca 07.07.2003 tarihinde hazırlanmıştır. 

İstanbul'un depreme karşt ^üvenü hale getirilmesi amacıyla planlanan İstanbul için 

Deprem Master Planı Projesi ile 

a) Mevcut durumun tespiti 

b) Teknik çalışmalar 

c) İmar uygulamaları 

d) Hukuki çalışmalar 

e) Mali kaynak çalışmaları 

f) Eğitim çalışmaları 

g) Sosyal faaliyetler 

h) Afet yönetimi 

Ana başlıkları altında yapılması gereken çalışmalar, bunların planlanması, program 

haline getirilmesi, yetki ve yetkililerin belirlenmesi husususlarına açıklık getirilmesi 

hedeflenmiştir. 
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ALTYAPI TESİSLERİNE İLİŞKİN AFET HAZIRLIK ÇALIŞMALARI: 

- Köprü ve Viyadüklere İlişkin Yürütülen Afet Hazırlık Çalışmaları, 
- Elektrik Dağıtım Altyapısı Afet Hazırlık Çalışmaları, 
- Türk Telekom Haberleşme Altyapısı Afet Hazırlık Çalışmaları, 

KÖPRÜ VE VİYADÜKLERE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN AFET HAZİRLİK ÇALIŞMALARI; 

1999 yılı 17 Ağustos ve 12 Kasım tarihlerinde meydana gelen depremler 
sonrasında başlatılan çalışmalar uyarınca; 

İstanbul'un karayolu ulaşımında hayati önem ve öncelik taşıyan; Aşma Köprüler, 
Ortaköy ve Beylerbeyi Yaklaşım Viyadükleri, V409 ve V08 no'lu Ortaköy Viyadükleri, 
Eski ve Yeni Haliç Köprüleri'nin ( Halıcıoğlu yakası yaklaşım viyadükleri dahil) depreme 
karşı güçlendirilmesi için 100 Milyon Dolar kredi sağlanmış ve yürütülen proje 
kapsamında Müşavirlik hizmetleri yapılmış olup, güçlendirme faaliyetleri 2006 
yılında bitirilecektir. 

Ayrıca; Tüm Tesislerimizin depreme karşı dayanıklıkları tespit edilerek takviye 
planlan hazırlanmıştır. Çevre yolları üzerindeki Söğütlüçeşme, Çağlayan ve 
Okmeydanı Köprülü Kavşaklarında bulunan köprülerde güçlendirici imalatlar, 
Gedikahmetpaşa , Nurtepe ve Okmeydanı Viyadüklerinin de deprem takozu ve 
takviyeleri yapılmıştır. Çağlayan ve Okmeydanı Köprülü Kavşaklarında bulanan 
Viyadük ve köprülerde onarımlar yapılarak deprem riskleri azaltılmıştır. 

İstanbul 1. ve 2. Çevre Yollan üzerinde bulunan ve öncelik arzeden 22 adet 
büyük sanat yapısının depreme karşı güçlendirmesi çalışmaları sürdürülmektedir. 

ELEKTRİK DAĞITIM ALTYAPISI AFET HAZIRLIK ÇALIŞMALARI: 

BEDAŞ: 

Depremde hasar gören 7 adet binanın takviye ve onanm imalatları yapılmış, 3 
adet binanın ise takviye onanm imalattan devam etmektedir. Ayrıca Depreme 
dayanıklı 6 adet prefabrike hizmet binası hizmete açılmıştır. Olası afet durumunda 
ihtiyaç duyulabilecek yedek malzemeler tespit edilen açık sahalar veya güvenli tek katlı 
yerlerde muhafaza edilmektedir. Bunun yanısıra enkaz mahallinin aydınlatılması 
amacı ile 11 adet jeneratör teknik araçlar üzerine monte edilmiştir. 

BEDAŞ'a ait Cibali 2040, Şehremini 2070, Karagümrük 2090, Gaziosmanpaşa 
28100 ve Sarıyer 4001 no.lu indirici Merkezleri ile Sarıyer İşletme Müdürlüğü 
binalarında güçlendirme ve onanm çalışmalanna devam edilmektedir. 

TÜRK TELEKOM HABERLEŞME ALTYAPISI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI: 

173 adet santral ve hizmet binalarının incelemeleri tamamlanarak onarım ve 
güçlendirme gerektiren Fatih, Ataköy ve Küçükçekmece santral binalanmn onanm 
ve güçlendirme çalışmalan tamamlanmıştır. 
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9 adet santral ve hizmet binasının 98 Yapı Yönetmeliğine göre tetkiki için 
proje ihaleleri yapılmış olup, takviye projiesi aşamasına gelinmiştir. 

Şehirlerarası ve şehiriçi haberleşme için 6 şar adet santral alternatifli hale 
getirilmiştir . 65 adet santralde akülerin devrilmesini engelleyecek montajlama 
çalışmaları tamamlanmıştır. Acil durumlarda Ankara ile diğer iller ve kurumlarla 
haberleşmenin temini için Ankara'da kurulan santralden 5 adet telefon kanalı tahsisi 
yapılmıştır. 

KENT JEOLOJİSİ VE ARAZİ KULLANIM HARİTALARI ÜRETME ÇALIŞMASI 

İmar planlarına esas olabilecek 1/5000 ölçekli jeoloji ve yerleşime uygunluk 
haritalarını üretmek için yapılan proje sonucu olarak; 

- Yerleşime uygun alanlar, 
- ünlem olarak yerleşime açılacak alanlar, 
- Ayrıntılı jeoteknik inceleme gerektiren alanlar, 
- Yerleşime uygun olmayan alanlar tespit edilerek haritalara işlenmektedir. 

Büyükşehir sınırlan içerisinde kalan 27 ilçenin, mücavir dışı kalan 5 ilçenin 
jeolojik etüt çatışması tamamlanmıştır. 

İSTANBUL AFETE HAZIRLIK EĞİTİM PROJESİ 

Olası afetlerde can ve mal kaybını azaltmak için halkın afet bilincini, yerel 
hazırlığı ve ilk müdahale becerilerini arttırmak, halk eğitim gereçlerini, kampanyalarını 
ve eğitim müfredatını geliştirmek, eğitmenleri eğitmek, afet bilinci eğitim ve ilk müdahale 
eğitimi çalışmalar sürdürülmektedir. 

J) DİĞER ÇALIŞMALAR; 

A) Haberleşme: 

ile 

Mevcut 5 Röleli Geniş Alan Bandı'nın Sivil Savunma Telsiz'ine ilave yapılması, 
Röle ihtiyacı duyulmaksızın kısa dalgalı çalışan HF sistemli tüm ülke ve dünya 

haberleşme yapan sistemin kurulması, 
- İl ve İlçelerdeki Afet Yönetim Merkezleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 
bilgisayar data bağlantılarının oluşturulması. 

B) Afet Yönetim Merkezleri'nin Halkla Bütünleşmesi: 

- Mahalli Afet Gönüllüleri Projesi, 
- AFİS'lerin sayısının 750'ye çıkanlması, 
- Sivil Toplum örgütleri ve Arama-Kurtarma Derneklerinin İl A.Y.M. çatısı altında 

koordinesi, 
- Afetle Psikolojik Mücadelenin Koordinasyonu ve Yürütülmesi, 
- Kamu Binalarına Ait Güçlendirme Projelerinin Takibi, 
- Valilik Koordinatörlüğünde Asker-Sivil İşbirliği İle İstanbul Genelinde Eylemli 

Deprem Tatbikatı Yapılması, 
- Çevre İllerle Her Ay Periyodik Olarak Afet Koordinasyonun Sağlanması, 
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- Sualtı Timi, Dağ ve Arazi Timi, Trafik Kazalarına Müdahale Timi, NBC Timi 
kurulması, 

- Hiperbarik Oksijen Tedavi Ünitesi Oluşturulması, 
- İstanbul İl Dahilinde İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Sivil 

Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ve İlçe Belediye Başkanlıklarımın 
katılımı ile "Doğal Afetler, Acil Müdahale, Arama ve Kurtarma, Yangınla 
Mücadele" konularının etkin yürütümü amacıyla Hizmet Birliği Oluşturulması. 

17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİNDEN SONRA KAMU 
BİNALARINDAKİ ONARİM VE TAKVİYE ÇALIŞMALARI: 

OKUL BİNALARI VE YURTLAR 

17 AĞUSTOS 1999 HASAR TESPİTİ SONUCUNDA; 

- Hafif Hasarlı 689, 
-Orta Hasarlı 118, 
-Ağır-Yıkık13'dür. 

1999 yılında Eğitim ve öğretime kapatılan okul sayısı 131 'dir. Bu bağlamda 69 
okul tamamen, 62 okulun ise blok bazında eğitim ve öğretim hizmetlerine son 
verilmiştir. 

-Hafif hasarlı 689 Okul binası 1999 yılı içerisinde tamir edilerek, 1999-2000 
eğitim ve öğretim hizmetine yetiştirilmiştir 

-Orta ve Ağır -Yıkık Hasar Gören 131 Okul Binasının Takviye ve 
Yeniden İnşaa durumu aşağıdaki verilmektedir: 

a) 59 Okul'un onarımı tamamlanmıştır. 
b) 35 Okul takviye edilerek eğitim ve öğretime açılmıştır. 
c) 2 Okul'un ise takviyesi devam etmektedir. 
d) 35 Okul yıkılarak yeniden inşa edilmiş eğitim ve öğretime açılmıştır. 

OKUL BİNALARININ OLASI İSTANBUL DEPREMİNE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİNE 
İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN ÇALİŞMALAR 

1) Avcılar İlçesi: (Yıldız Teknik Üniversitesi Gözetiminde) 

- 3 Okulun takviyesi tamamlanmıştır. 
- 5 Okulun Takviye Çalışması devam etmektedir. 
- 5 Okulun Yeniden Yapımı Devam etmektedir. 
- 5 Okulun ise takviyesi ile 1 okulun yıkılarak yapılması programlanmıştır. 

2) Küçükçekmece İlçesi: 

-19 Okula ait 22 binanın güçlendirme maliyeti belirlenmiştir. 
- 25 Okula ait ?2 binanın takviye projeleri tamamlanmış ve keşifleri 
hazırlanmaktadır. 
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- Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen 5.8 Trilyon TL. ile 44 Okula ait 54 binanın 
takviyesi yapılacaktır. 

İstanbul İlinde öncelikli 12 İlçeden, Avcılar ve Küçükçekmece dışında kalan 10 
İlçe de, 1998 öncesi inşa edilen 341 okula ait 455 bina belirlenmiş, bu binaların 
depremsellik analizleri ile Deprem Yönetmeliğine göre güçlendirme amacıyla proje 
çalışmaları tamamlanarak teslim alınma safhasındadır. 

- Türkiye Bankalar Birliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol 
çerçevesinde 10 adet İlköğretim Okulu Deprem Yönetmeliğine uygun hale getirilerek 
bitirilmiştir. Bu çerçevede; 

a) Bankalar Birliği tarafından takviye inşaatları üstlenilen okulların toplam maliyet 
değeri: 1.150.000.000.000.-TLdir. 

b) Finansbank takviye inşaatları üstlenilen okulların toplam maliyeti değeri 
532.900000.000 TL'dır. 

- Pansiyonlu (yatılı) eğitim kurumlarımızda (31 yatılı ortaöğretime okulu 2 yatılı 
ilköğretim okulu ve 2 otelcilik ve turizm okulu) hafif hasarların onarımı 
gerçekleştirilmiştir. 

SAĞLIK BİNALARINA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN 
DEPREM HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

1- Hastane binaları, Başbakanlık Toplu Konut İdaresince Laing-Owen VVilliams 
ortak 

girişim firmasına gerekli tespitler yaptırılarak rapor haline getirilmiştir. 

2- Bu tespitler doğrultusunda 16 hastanenin keşifleri hazırlanmıştır. 

3- Beykoz Çocuk ve Heybeliada San.Erkekler Bölümü güçlendirilmesi yapılmıştır. 

4- Baltalimanı hastanesinin güçlendirme işi tamamlanmıştır. 

5- 2 Hastane (Büyükçeekmece-Ümraniye) Deprem sonrası hizmete açılmıştır. 
6- Ağır hasarlı Kartal Devlet Hastanesine ait 1 bina takviye edilerek hizmete 

açılmıştır. 

7- Orta Hasarlı Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi için takviye çalışmaları devam etmektedir. 

8- Beykoz Çocuk Göğüs Hastanesi ile Haydarpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi 
güçlendirme işleri tamamlanmıştır 
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SSK BAŞKANLIĞINA BAĞLI İSTANBUL İLİNDEKİ 
BİNALARIN ONARIM DURUMU 

1) Göztepe Eğitim Hastanesi Merdivenköy Polikliniği, Eyüp Hastanesi Polikliniği 
takviye çalışmaları tamamlanmış olup, Süreyyapaşa Eğitim Hastanesi, Paşabahçe 
Eğitim Hastanesi, İstanbul Eğitim Hastanesi (Samatya), Bezm-i Alem Vakıf Gureba 
Hastanelerinin takviyeleri devam etmektedir. 

2) Kartal Hastanesi ve İstinye Dispanserinin takviye çalışmalarına 
başlanılacaktır. 

SOSYAL HİZMET BİNALARINA İLİŞKİN 
YÜRÜTÜLEN HAZİRLİK ÇALIŞMALARI 

1) Göztepe Semiha Şakır ait (2), İzzet Baysal Huzurevi (1), Bahçelievler Çocuk 
Yuvası (11), Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu (2) , Maltepe Huzurevi (11) Yakacık Çocuk 
Yuvası (6), ZBumu Huzurevi (1), O Meydanı Kreş ve GBE (1), İstanbul Eğitim Merkezi 
(1), Küçükyalı Çocuk Yuvası (6), B.Evler Huzurevi (3), Ağaçlı ÇGM (1), B.Evler Kreş 
ve GBE (1), Emrullah Turanlı Ç.Y.(1), Çamlıca F.Kerim Gökay Huzurevi (3)'er adet 
binalarının takviye projeleri tamamlanmıştır. 

ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI 

TAKVİYE EDİLEN İLÇELER VE BİNA SAYILARI: 

1- Bahçelievler 3, Bakırköy 4, Beşiktaş 9, Eminönü 2, Fatih 1, Güngören 13, 
Kadıköy 8, Kartal 3, Şişli 12, olmak toplam 55 binanın takviyesi yapılmıştır. 

2- Kadıköy 1, Şişli 1 olmak üzere toplam 2 bina yıkılarak yeniden yapılmıştır. 

3- Bakırköy 2, Beşiktaş 4, Eminönü 4, Eyüp 2, Fatih 2, Güngören 3, Kadıköy 3, 
Küçükçekmece 5, Maltepe 5, Sanyer 5, Şişli 2, Tuzla 1, Ümraniye 1 olmak 
üzere bina Deprem Yönetmeliğine uygun olarak toplam 39 adet yeni bina 
yapılmıştır. 

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU (İstanbul) ÖĞRENCİ 
YURTLARININ DEPREM HAZIRLIK DURUMU 

1 - Atatürk Öğrenci Sitesi'ne ait 2 binanın güçlendirilmesi tamamlanmıştır. 

2- Çemberlitaş Kız Yurdu'nda 3 binanın güçlendirme çalışması bitmiştir. 

3- Abdi İpekçi Yurdu'nda 3 binanın güçlendirmesi bitmek üzeredir, 

4- Çapa öğrenci Yurdu'nun güçlendirilmesi ekonomik olmadığı için yıkımı 
gerçekleştirilmiştir. 

5- 18 binanın güçlendirme projeleri yapılmıştır. 

6- Kiralık binalardan 3 adedi proje safhasında olup, iki yurt'un sahiplerine binalarının 
güçlendirilmesi için tebligat yapılmıştır. 

7- Prefabrik olarak inşaa edilen Altunizade ve Bahçeköy YurtJan'nın 
güçlendirilmesine gerek görülmemiştir. 
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1 MARMARA DEPREMİ ACİL YENİDEN YAPILANDIRMA 
PROJESİ (MEER) 

AMAÇ: Marmara Depreminden etkilenen alanlarda yaşam koşullarının ve ekonomik kalkınman 
iyileştiı ilmesi ve gelecekteki doğal afetlere karşı daha iyi hir şekilde, afel zararlarını azaltma ve r 
yönetimini sağlayacak bir kurumsal çerçevenin oluşturulmasıdır. 
A - Afet Müdahale Sistemi ve Risk Azaltma 

| Al - Ulusal Acil Durum Yönetimi Sistemi 
1 A2 - Afet Sigortası Programı 
| A3 - Arazi Kullanımı Planlanması ve İnşaat Yasalarının Uygulamaya Konulması 
[ A4 - Kadastro Yenilenmesi ve Arazi Yönetimi 

B - Yetişkinler için Travma Programı 

C - Fiziksel Yeniden Yapılandırma 

p - Proje Yönetimi 

E - İş Hayatının Rehabilitasyonu 

F • Kalıcı Konut İnşaatı 

G • Mevcut Konutların ve Sağlık işletmelerinin Onarımı 

H - Altyapının Onarımı ve Yeniden Yapılması 

İ0n Komisyon 
Toplam 
[Genel Toplam „ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ 
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EK-7 

T.C. 
BAŞBAKANLIK KRİZ 
YÖNETİM MERKEZİ 

YÖNETMELİĞİ 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

BAŞBAKANLIK 
KRİZ YÖNETİM MERKEZİ 

YÖNETMELİĞİ 

1997 - ANKARA 
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Karar Sayış» : 96/8716 

9 Ocak 1997 Tarih ve 22872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Ekli "Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulması; Bakanlar 

Kurulu'nca 30/9/1996 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman OEMIREL 

CUMHURBAŞKANI 

Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN 

Başbakan 

Prof.Dr. M.SAĞLAM 
Dışişleri Bak. Ve Başb.Yrd.V. 

A.C. TUNÇ 
Devlet Bakanı V. 

N. ERCAN 
Devlet Bakanı 

Doç. Dr.A. GUL 
Devlet Bakanı 

I. SAYGIN 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. S. TEKİR 
Devlet Bakanı 

N. KURT 
Devlet Bakanı 

Ş. KAZAN 
Devlet Bakanı V. 

N.K. ZEYBEK 
Devlet Bakanı 

L. ESENGÜN 
Devlet Bakanı 

M.S. ENSARIOGLU 
Devlet Bakanı 

A.C. TUNÇ 
Devlet Bakanı 

B. AKSOY 
Devlet Bakanı 

G. DAĞDAŞ 
Devlet Bakanı 

B. AKSOY 
Devlet Bakanı V. 

T.R.GÜNERI 
Devlet Sakanı 

A. YILMAZ 
Devlet Bakan: 

Prof. Dr.S. GÜNBEY 
Devlet Bakanı 

B. ŞEKER 
Devlet Bakanı 

Dr.A. DEMIRCAN 
Devlet Sakanı 

Ş. KAZAN 
Adalet Bakanı 

T.TAYAN 
Miili Savunma Sakanı 

M.AGAR 
içişleri Bakanı 

Doç.Dr.A.ŞENES 
Maliye Bakanı 

Prof. Dr.M. SAĞLAM 
Miili Eğitim Eakanı 

C. AYHAN 
Bay. ve İsk. Bakanı 

Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 

Ö. BARUTÇU 
Ulaştırma Bakanı 

M. DEMİRCİ 
Tarım ve Köy .Bakanı 

N. ÇELİK 
Çal.ve Sos.Güv.Bakanı 

Y. EREZ 
San. ve Tic.Bakanı 

M. R. KUTAN 
ETK Bakanı 

I. KAHRAMAN 
Kültür Bakanı 

B. YÜCEL 
Turizm Bakanı 

M.H. DAĞLI 
Orman Bakanı 

M.Z. TOKAR 
Çevre Bakanı 
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Karar Sayısı : 2002/4099 

26 Mayıs 2002 tarih ve 24766 sayılı Resmi Cazete'de yayımlanmıştır. 

Ekli "Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliğinde değişikl ik yapılmasına dair 

Yönetmelik ' in" yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu 'nca 29/04/2002 tarihinde 

kararlaştırılmıştır. 

Bülent ECEVİT 
BAŞBAKAN 

Devlet BAHÇELİ H. H. ÖZKAN Mesut YILMAZ 
Deviet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. 

Prof. Dr. T.TOSKAY 
Devlet Bakanı 

N. ARSEVEN 
Deviet Bakanı 

H. GEMİCİ 
Deviet Bakanı 

Dr. R.DOĞRU 
Devlet Bakanı 

R.K. YÜCELEN 
İçişleri Bakanı 

Prof.Dr.A. AKÇAN 
ayınnırlık ve İskan Bakanı 

M. KEÇECİLER 
Devlet Bakanı. 

M. YILMAZ 
Devlet Bakanı. 

Prof.Dr.Ş. ÜŞENMEZ 
Devlet Bakanı 

R. ÖNAL 
Devlet Bakanı. 

Prof.Dr.Ş.S. GÜREL 
Dışişleri Bakanı V. 

Coç.Dr.O. DURMUŞ 
Saölık Bakanı 

Prof.Dr.Ş.S.GÜREL 
Deviet Bakanı. 

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU 
Devlet Bakanı. 

E. S. GAYDALI 
Devlet Bakanı 

Prof.Dr.H.S.TÜRK 
Adalet Bakanı 

M. KEÇECİLER 
Maliye Bakanı V. 

Prof.Dr.A. AKÇAN 
Ulaştırma Bakanı V. 

Y. OKUYAN A.K.TANR1KULU Z. ÇAKAN 
ışma ve Sos.Güv.Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kay.Bakanı 

Ahmet Necdet SEZER 
CUMHURBAŞKANI 

Kemal DERVİŞ 
Devlet Bakanı 

F. BAL 
Deviet Bakanı 

Dr.Y.KARAKOYUNLU 
Devlet Bakanı 

F. ÜNLÜ 
Devlet Bakanı 

S. ÇAKMAKOĞLU 
Milli Savunma Bakanı 

M. BOSTANCICĞLU 
Milli Eğitim Bakanı 

Prof.Cr.H.Y.GÖKALP 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

M.i. TALAY 
Kültür Bakanı 

M.TAŞAR 
rLirizm Bakanı 

Prof.Dr.N.ÇAGAN 
Orman Bakanı. 

F. AYTEKİN 
Çevre Bakanı 

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliğinde 

Değişiktik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Madde 1 - 3C/CS/1S9Ç tarihii ve S6/3716 sayılı Sakaniar Kurulu Karanyıa yürürlüğe kcnuian 

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliğinin 6 ne, maddesinin (b; bendinde yer aian 

"Miiii Güvenlik Kurulu Gene! Sekreterliği Tcpyekün Savunma Sivil Hizmetleri Başkanı" şeklinde 

değiştirilmiştir. 

Madde 2 - Bu Yönetmelik Yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakaniar Kurulu yürütür. 
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Karar Savısı: 2002/4518 

2", Açustcs 2002 tarih ve 24853 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Ekli "Başbakanlık Kriz Yönetim Meckezi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair 

Yönetmelik'in" yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu'nca 04/07/2002 tarihinde 

kararlaştırılmıştır. 

Ahmet Necdet SEZER 
CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT 
BAŞBAKAN 

Devlet BAHÇELİ 
Devlet Baltve Başb.Yrd. 

Prof.Dr.T.TOSKAY 
Devlet Bakanı 

N. ARSEVEN 
Devlet Bakanı 

H. GEMİCİ 
Devlet Bakanı 

Dr. R.DOĞRU 
Devlet Bakanı 

R.K. YÜCELEN 
İçişleri Bakanı 

Prof.Dr.A. AKÇAN 
tayındıriıkve İskan Bakanı 

Y. OKUYAN 
Çalışma ve Sos.Güv.Bakanı 

H. H. ÖZKAN 
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. 

M. KEÇECİLER 
Devlet Bakanı. 

M. YILMAZ 
Devlet Bakanı. 

Prof.Dr.Ş. ÜŞENMEZ 
Devlet Bakanı 

R. ÖNAL 
Devlet Bakanı. 

İ. CEM 
Dışişleri Bakanı 

Doç.Dr.O. DURMUŞ 
Sağlık Bakanı 

A.K. TANRIKULU 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Mesut YILMAZ 
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. 

Prof.Dr.Ş.S. GÜREL 
Devlet Bakanı. 

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU 
Devlet Bakanı. 

E. S. GAYDALI 
Devlet Bakanı 

Prof.Dr.H.S. TÜRK 
Adalet Bakanı 

S. ORAL 
Maliye Bakanı 

0. VURAL 
Ulaştırma Bakanı 

Z. ÇAKAN 
Enerji ve Tabii Kay.Bakanı 

Kemal DERVİŞ 
Devlet Bakanı 

F.BAL 
Devlet Bakanı 

Dr.Y.KARAKOYUNLU 
Devlet Bakanı 

F. ÜNLÜ 
Devlet Bakanı 

S. ÇAKMAKOĞLU 
Milli Savunma Bakanı 

M. BOSTANCIOĞLU 
Milli Eğitim Eakanı 

Prof.Dr.H.Y.GÖKAL? 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

M.İ. TALAY 
Küitür Sakanı 

M.TAŞAR Prof.Dr.N.ÇAĞAN F. AYTEKİN 
Turizm Bakanı Orman Bakanı. Çevre Bakanı 
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Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği 

Amaç 

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, kriz durumlarında faaliyet gösterecek olan Başbakanlık 

Kriz Yönetim Merkezi'nin; teşkilatlanmasını, tertiplenmesini, çalışma usullerini, görev ve 

sorumluluklarını belirlemek ve bu suretle, krize neden olan olayların başlangıcından bitimine 

kadar geçen süre içerisinde; 

a) Krizi yaratan olayın önlenmesi, ortadan kaldırılması veya milli menfaatler 

doğrultusunda sona erdirilmesi maksadı ile gereken hazırlık ve faaliyetlerin yönlendirilmesini, 

b) Hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili Bakanlık, kurum 

ve kuruluşlar arasında koordinasyon, işbirliği, sürat ve etkinlik sağlayarak krizin en az zararla 

ve milli menfaatlerimiz doğrultusunda atlatılmasını, 

sağlamaktır. 

Kapsam 

Madde 2 - Bu Yönetmelik; Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar, Milli Güvenlik 

Kurulu Genel Sekreterliği, kamu kurum ve kuruluşlarını ve ilgili özel kuruluşları kapsar. 

S*~ umluluklar 

: :e 3 - E„ Yönetmeliğin uygulanmasından Başbakan veya gcrevlencireceçi bir Devle: 

BsKanı: hizmetlerin yürütülmesinden Genelkurmay Başkanı, Bakanlar. Miili Güvenlik Kurulu 

Gene! Sekreten ile kamu kurum ve kuruluşların en üst Güzey yöneticileri sorumludur. 

.-.saçıca cenıtiien csKsniik ve kurumic'csn; 

a) !,',:" Güvemik K.ıruiu Genel Se<'e:er;!ğı 3u Yönetmelik esaslarına gere kuru:£." 

Başbakanlık K.nz Ycnetim Merkezi'nin devamlı faal halde tutulmasından, sistem içerismce 

yer alan crmierin cılgıiencinimesıncen ve Yönetmeliğin 5 ine: maddesin;- (a) ve :i: 

bentler-.noe oelirtiien <rız haiienne ait faaliyetler; Başbakan adına keerdine etmekten. 

b; TürKİye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü: Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 

(c.ı, -'d), (f). !ç, ve (ı) bentlerinde belirtilen kriz hallerini kcordine etmekten, 

c) Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı; Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 

(h) bencinde delirtilen kriz halini kcordine etmekten, 
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d) Sağlık Eakarlığı; Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen kriz halini 

kcordine etmekten, 

sorumludur. 

Tanımlar 

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bakanlık; Bütün bakanlıkları, 

b) Kriz hali; Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ile milli hedef ve menfaatlerine 

yönelik hasmane tutum ve davranışların, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya 

hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketlerinin, tabii afetlerin, tehlikeli 

ve salgın hastalıkların, büyük yangınların, nükleer ve kimyasal madde kazalarının, 

ağır ekonomik bunalımların ve iltica ve büyük nüfus hareketlerinin ayrı ayrı veya birlikte vuku 

bulduğu halleri, 

c) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi; Krizle ilgili hususları çözümlemek ve krizi sona 

erdirmek üzere Başbakanlık sorumluluğunda Milli Güvenlik Kurulu Gene! Sekreterliği 

bünyesinde teşkil edilen merkezi, 

d) Türkiye Acil Durum Yönetimi Gene! Müdürlüğü; 3056 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 

(e) bendi ile kurulan Gene! Müdürlüğü, 

e) Eclçe Kr:z Yererim Merkezi: Muhtemel veya mevcut kriz bölgesinde, merkezden 

görevlendirilen elemanlarca tesis edilen ve Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi ile, iiçiii kriz 

merkezlerine bağ:: elarak kürdan merkez veya merkezleri, 

f) Kriz Mer-cezi; Genelkurmay Başkanlığı, iiçiii bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile ii ve 

ilçelerde kurulan merkezler'. 

ç) Olağanüstü Hal: :ac:i afet, tehlikeli salgın hastalıkları veya ağır ekonomik bunalım 

halleri ile, Anayasa 11= kurulan hür demokrasi düzeninin veya temel hak ve hürriyetleri 

ertacan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ertaya çıkması 

veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi bir şekilde bozulması durumunu. 

h) Seferberlik; Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere savaşın 

ihtiyaçlarını karşılayacak şe:<i!de hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına 

ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen 

sınırlandırılması halim, 
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ı) Seferberlik Hali; seferberlik faaliyetinin başlatıldığı gün ve saatten, kaldırıldığı güne 

kadar devam eden durumu, 

j) Savaş; Devletin bekasını temin etmek, milli menfaatleri sağlamak ve milli hederleri eide 

etmek amacı ile, başta askeri güç olmak üzere Devletin maddi ve manevi tüm güç ve 

kaynaklarının hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı mücadeleyi. 

k) Savaş Hali; savaş ilanına karar verilmesinden, bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine 

kadar devam eden süre içinde, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen 

sınırlandırıldığı durumu, 

I) Diğer Haller; yukarıda belirtilenler dışında olup, normal tedbirlere ilaveten olağan dışı 

tedbirleri ve düzenlemeleri gerektiren halleri, 

m) İlgili Öze! Kuruluşiar; kriz bölgesinde hizmeti talep edilen özel kuruluşları, 

ifade eder. 

Kriz Yönetimini Gerektiren Haller 

Madde 5 - Kriz yönetimini gerektiren haller şunlardır: 

a) Yurt dışında; Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına, miili hedef ve 

menfaatlerine yönelik tehdit emarelerinin belirmesi ve gelişme göstermesi, 

:) Yurt içinde: Anayasa :ie kuruian hür cemcKras: düzenini, temel hak ve hürriyetlerin: 

~sn ksicırmaya yc-e!ik yaygın şiddet hareketlerine ait cicci belirtilerin ortaya ç.kmas: 

* = ..= şıccet ciayiar; r.eceniy.e kamu düzeninin bozulması: 

(') Tere elayla.-. 

(2) Kanunsuz grev, !c.<aı.- ve işi bırakma eylemleri, 

(2; E:r'••'<. yası. z~ ve ~.ezner; far'<!;i!K!arından kaynaklanan olaylar. 

(1) Deprem, 

(2) Sel baskını. 

(3) Çığ düşmesi. 

(4) Toprak kayması ve kaya düşmesi. 

(5) Büyük clçek:eki kazalar (Kara, deniz ve havaca meydana gelen), 

(6; Dıçer meteorolojik afetler, 
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d) İltica ve büyük nüfus hareketler, 

e) Tehlikeli ve salgın hastalıklar, 

f) Büyük yangınlar, 

(1) Bina ve tesis yangınları. 

(2) Orman yangınları, 

(3) Gemi yangınları, 

g) Nükleer ve kimyasal madde kazaları, 

h) Ağır ekonomik bunalımlar, 

ı) Diğer haller. 

Kriz Yönetim Esasları 

Madde 5 - Kriz yönetim esasları şunlardır: 

a) Müessir bir kriz yönetimi için; kriz durumlarının zamanında teşhisi, kriz durumlarında 

takip edilecek usullerin önceden tesbıti, işler olarak muhafazası ve kriz tedbirlerinin 

gecikmeden uygulamaya kcnması esastır. Kriz Yönetimi, bir kriz durumunun teşhisinden 

başlayarak, gerekli ycrüencınci kararların alınmasına, uygulanmasına, takip ve kontrolüne 

<ac£r uzanan bir seri faaliyetlerin manzumesidir. Kriz hallerinde yönetim ve cirimlerin 

aralarında*: ilişkileri gösteren yap:. EK-A şemaca cicuğu gibidir. 

b: Başbakanlık Kr:z Ycretim Merkezi: kriz emarelerinin belirmesi ve başlaması iie birlikte 

ilgili crger.ısrdan birinin (MGK, Bakanlar Kurulu, ilgili Bakanlar, MGK Gene! Sekreter: ve 

5aş:akan;:.< Müsteşar: teklifi ve Başbakan/in direktifi iie faaliyete geçer. Ancak. Başbakanı:* 

Kriz Yene: m Merkez1 Sekreter/ası. bu yönetmeliğin yayınlanmasın! müteakip Müîi Güvenli* 

Kuru u Gene: Sekreterliği Tocyekün Savunma Sivil Hizmetler Başkanı caşKaniığınca 

çek.rzek elana* Milli Güvenlik Kurulu Gene! Sekreterliği r.ezdinde kurulur ve çalıştırılır. 

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi faaliyete ceçinlciğir.ce personeli tamamlanır. 

c; Başcakar.ıık Kriz Yönetim Merkezi başlangıçta krizin şiadeti, ihtiyaç cuyuian tecbirierirs 

özellikleri ve merkezin faaliyete geçme maksadının gizlilik derecesi dikkate alınarak. 

EK-B. C ve D'ce (+) clarak işaretlenen kurum ve kuruluşlardan Başbakan tarafından seçilen 

bir kaçı ile faaliyete geçirilebilir. Bunlar çekirdek kadro clarak mütalaa edilir. 

d) Kriz önlenemediği veya giderek tırmanma eğilimi gösterdiği hailerce, durumun 

gelişmesine göre Olağanüstü Hat. Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali ilan edilmesi 
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Kriz Kcorcinasvcn Kurulu'nca yasalara uygun yöntemlerle ilgili mercilere önerilir. Bu hallerin 

ilan edilmesine kadar geçen sürede olaylar önlenememiş ise, Başbakanlık Kriz Yönetim 

Merkezi ve Kriz Merkezleri, harekat merkezleri haline dönüşür. Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, 

Seferberlik ve Savaş Halleri ilan edilen durumlarda ise Kriz Merkezleri, Başbakan tarafından 

aksi emredilmediği takdirde, ilgili mevzuatta belirtilen Koordinasyon Kurulu'na ve/veya 

Hükümet harekat Merkezi'ne alt yapı oluşturur. Kriz ve/veya Harekat bu kurullarca aynı 

mahalden sevk ve idare edilir. 

e) Kriz esnasında, Kriz Merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar bilgi, 

haber ve istihbaratı periyodik raporlarla Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'ne iletmekle 

yükümlüdür. 

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin Teşkilatı 

Madde 7 - Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin organları şunlardır: 

a) Kriz Koordinasyon Kurulu, 

b) Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu, 

c) Sekreter/a, 

Kriz Koordinasyon Kurulu ve Görevleri 

Madde 8 - Kriz Koordinasyon Kurulu'nun ciuşumL ve görevleri aşağıda gösterilmiştir: 

a; Kr;z Kcorcinasvcn Kuruiu'nun ciuşumu : Kriz Kcorcinasvcn Kurulu, Başbakan veya 

yetki vereceği bir Devlet Bakanı başkanlığınca krizin cinsine çere EK-3'öek; yetkiliiercen 

•oluşan ve kriz ile iiçıii serurianr. çözüme kavuşturulacağı en üs: kuruldur. Kurui. Kur̂ _: 

Baş:<ar.,,!n:n veya Kürü üyelerinin ;steği üzerine tccianır gerektiğince Kriz Değerlendirme ve 

Takip Kur^u tarafından olağanüstü toplantıya çağdır. 

c; Kriz Kcc^cinasycn Kuruiu'nün görevleri . 

(i) Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklarla. Kriz Değerlendirme ve Takıp Kurulundan gelen biig; 

ve örtenler: değerlendirir. Kcnu iie iigiii poiitik direktif esaslarını belirler, mevcut politik direkt:: 

veya Milli Güvenlik Siyaset Belgeierir.ee ihtiyaç duyulan değişikliklere ait kararlar alır. 

(2) Değerlendirme sonucuna gere, sorunlar ile ilgili konularda gerekli kararı alır ve 

uygulanmasını sağlar. Gerektiği hallerde Bakanlar Kurulu Kararı alınması için girişimlerde 
cuiunur. 
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(3) Krize neden olan olayların özelliğine göre Genelkurmay Başkanlığı, iiçili Bakanlık 

ve gerekli görülen ii ve ilçelerde "Kriz Merkezleri" kurulmasına ve krizden etkilenen bölgede 

(muhtemel kriz alanında) merkezden görevlendireceği personel ile "Belge Kriz Yönetim 

Merkezi" teşkiline karar verir. 

(4) Kriz yönetimi için; gereken konularda ilgili makamlarla koordinasyon ve işbirliği 

sağlar. 

(5) Gerektiğinde Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim. Seferberlik ve Savaş Hali ilan 

edilmesini teklif eder. 

(6) Genelkurmay Başkanlığı, ilgili Bakanlıklar ile, bölge ve İl Valilerince Kurufa 

gönderilecek raporların muhtevasını, şeklini ve gönderilme zamanlarını kriz halinin konusuna 

göre belirler. 

(7) Lüzum gördüğü hizmet ve faaliyetlerde Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'nu 

yetkilendirir. 

Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu ve Görevleri 

Madde S - Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'nun oluşumu ve görevleri aşağıda 
gösterilmiştir. 

a; Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'nun oluşumu: Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu. 

3aşcakanlı< Müsteşarının başkanlığında, krizin cinsine göre EK-Cdeki yetkililerden oluşu: 

ve krizin şıccetıne çere Koordinatörün teklifi. Kurulun karar; i!e uygun görülecek 

periycelarda tccıanır. Gerektiğinde Sekreter/a tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. 

o) Kriz Değeriencır-re ve Takıp Kuruiu nur görevleri : Kriz Değerier.cirme ve Takip 

Kurulu kriz1 yaratan davların ör.ier.mesi. ertacar. kaldırılması ve mili', menfaatle" 

doğrultusunda yönlendirilmesi için Kriz Koordinasyon Kurulu tarafından ve-ıien yetk'ier 

çerçevesince teknik ve curckrsîık çalışmalar; yürütür. 

(1) Krize ilişkin bilgi ve haberleri değerencirlr değerlendirme sonuçlarına gere 

aiınscak önlemleri belirler ve bunların uygulanması için girişimlerde bulunur, görevlendirme 

yapar. 

(2) Yapacağı bu çalışmalarla iigili olarak Genelkurmay Başkanlığı, Sakanlıkiar ve 

gerekli görülecek kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlar. 

(3) Kamu kaynaklarından temin edilecek araç. gereç, personel ve ciğer imkanların 

hizmete tahsisini yör.iencirir. 
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(4) Kriz konusunda Bakanlar Kurulu ve Kriz Koordinasyon Kurulu tarafından alınan 

kararların veya veriler, direktiflerin yerine getirilmesini saçlar ve uygulamalarını takip eûer. 

(5) Gerektiğinde Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim. Seferberlik ve Savaş Hali ilan 

edilmesini Kriz Koordinasyon Kurulu'na teklif eder. 

(6) Yetkilerini aşan hususların çözüme kavuşturulması için Kriz Koordinasyon 

Kurulu'nu toplantıya davet eder. 

(7) Lüzum gördüğü hizmet ve faaliyetlerde Sekreterya'yı yetkilendirir. 

Sekreterya, görevleri ve çalışma düzeni 

Madde 10 - Sekreter/anın oluşumu, görevleri ve çalışma düzeni aşağıda gösterilmiştir. 

a) Sekreteryanın Oluşumu : Sekreterya bu maksatla görevlendirilecek bir Başbakanlık 

Müsteşar Yardımcısının başkanlığında krizin cinsine göre EK-D'deki yetkililerden oluşur. 

Sekreterya, bu Yönetmeliğin yayınlanması ile birlikte Milli Güvenlik Kurulu Genei 

Sekreterliği nezcinde çekirdek olarak kurulur, faaliyetlerini yürütür ve krizin başlaması ile 

birlikte personeli tamamlanır. Seferberlik ve Savaş Hali ilan edildiğinde ilgiii mevzuatta 

belirtilen personeli tamamianarak ve ilgili Bakaniık. kurum ve kuruluşların personeli çağrılarak 

Hükümet Harekat Merkezi Sekreteryast'na dönüştürülür. 

Sekrstsrysnın çskiriek kadrosu ve personeli Miili Güveniik Kurulu Genel Sekreterimin 

teKiifî ve Başcakanin enayi ile ihdas edilir ve görevlendirilir. 

Sekreter/ada Saş'cakaniık Merkez Teşkilatı (Türkiye Acil Durum Yönetimi Gene! 

MücürlüğüVndan, Genelkurmay Eaşkaniığı, bakanlıklar. Milli Güvenlik Kurulu Ger.el 

Sekreterliği ve diğer kurum ve kuruluşlardan, kurumun görev özelliklerini iyi cüen, güvenirliği 

tam. kendi aianında başaniı uzman personel görevlendirilir. 

c) Sekreteryanın çcrevieri şunlardır: 

(1) Ncrmal cur.miarda çekirdek kadro iie /açacağı görevler, 

fa) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezindeki cihaz, araç, gereç vs malzemenin 

bakım, muhafaza ve Namesini saclar. 

(b) Muhabere devrelerini kontroi ederce faal durumda bulundurur. 
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(c) Kriz esnasında Genelkurmay Başkanlığı. Bakanlık, kurum, kuruluş ve illerde 

teşkili öngörülen kriz merkezlerinde görev aiacak ilgili personelin eğitilmesi ve muhabere 

şebekelerinin denenmesi için tatbikatlar planlar ve icra eder. 

(d) Kriz yönetimi ile ilgili mevzuat! takip eder, buna göre gerekli planlamaları yapar 

ve yazılı hale getirir 

(e) Mevcut kriz merkezlerinin durumunu inceler, Başbakan'a sonuç raporu halinde 

biidirir. 

(2) Kriz Durumundaki Görevleri: 

(a) İç ve dış kaynaklardan gelen krizle ilgili bilgileri toplar, gerekenleri ilgili 

makamlara iletir veya Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'na sunar. 

(b) Kriz konusundaki uygulamaları; takip eder ve yapacağı değerlendirme 

sonuçlarına göre, ihtiyaç duyulacak alternatifli yeni hal tarzları hazırlar, yetkisi dahilinde 

olanları çözüme kavuşturur, yetkisini aşanları Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'na sunar, 

(c) Üst Kurullardan verilecek direktiflere göre, gerekli çalışma ve hazırlıkları yapar, 

brifingler hazırlar ve gerekiyorsa koordinasyon faaliyetlerinde bulunur. Kendisine irtibatlı 

merkezlerle krizi yönetir. 

(c) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin mevcut İrtibat ve muhabere sistemi :1e 

üçi: ihtiyaçlarım karşılar. ciğer idari ve scsyal hizmetleri yerine getirir. 

I~) Us: kurullardan verilecek direktiflere zere gerekli çalışma ve hazırlıklar; yapar. 

brifingler nazırlar ve gerekiyorsa kar.- kurum ve Kuruluşlar; ile koordinasyon faaliyetlerinde 

buİLinur. 

• fi Gerek;; göruidûğunce. krizle iiçıü cev!e;!er:n ve.veya Türkiye'n;:; dahıi ûic^ğu 

uluslararası kuruluşların kriz yönetim merkeziyle kcorcınasycn ve işbirliği sağlar. 

(ç; Verilen yetkiler dahilinde, kamuoyunu aydınlatmak üzere basın, yayın, radyo ve 
televizyon aracılığıyla gerekli görülen cılgüerin yayımlanmasını sağlar, 

.̂ * 
(h; Üst kurullar tarafından verilecek ciğer görevlen yapar. 

c) Sekreter/anın çalışma düzeni aşağıdaki şekildedir: 

(1) Bakanlıkların Müsteşarları ile Genelkurmay. MİT, Emniyet Gene! Müdürlüğü, 

Jandarma Genel Komutanlığı. Milli Güvenlik Kurulu Gene! Sekreterlici ve kurulcucunca 
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J 
Başbakanlık Durum Merkezi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları, Merkez Bankası, TRT, 
oasın-yayın ve Enformasyon Genei Müdürlüğü. Anadolu Ajansı ve Kızılay ile doğrudan 

haber akış; sağlayan yeterli sayıda iletişim aracı ile donatılır. 

(2) Ulusal ve uluslararası her türlü haber ajanslarına açık olacak şeklice telefon, 

te!efax ve görüntülü muhabere cihazları ile donatılır. 

(3) Uydu haberleşmesi ile yurdun ve dünyanın her tarafına ulaşabilme imkanı 

sağlanır. 

(4) Kriz Koordinasyon Kurulu'nun olayların gelişmesini anında izleyebilmesi için, 

kapalı devre görüntülü sistemleri tesis edilir. 

(5) Eide ettiği kayıtlan istatistik! olarak derleyecek ve bunların değerlendirilmesini "Kriz 

Tahmini'' şeklinde yapabilecek "Uzman" bilgi işlem sistemleri temin edilir. 

(6) Kriz anında niteliğine göre Sekreter/a tarafından gerekli görülen sayıda, önceden 

belirlenmiş ve kendi kuruluşlarında görevli personel Sekreterya'ya çağrılır. Bu personel 

önceden eğitilmiş, "Kriz Yönetimi" Sekreterya'Iığı tecrübesi olan seçkin ve güvenilir personel 

grubudur. Vardiyalar halinde 24 saat çalışacak şekilde organize edilir. 

(7) Kriz dönemlerinde. Kriz Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmiş yetkililer 

cışı.-da basma ve kamuoyuna bilgi verilmez. Yapılacak açıklamalar için ne gibi işlemlerin 

uygulanacağı önceden belirlenir. 

Kriz Merkezleri ve görevleri 

Macce ' 1 - Kriz Merkezler; Genelkurmay Başkanlığı bakanlıklar, iigi'i kurum ve kuruluşlar 

ile ' r i ı :n meydana çeıciçy ii ve liçeier-en en üst rjuzey yöneticilerin başkanlığınca kurulur, il 

ve içeıe'ce var :se ;iç:i; kurüuş amirle'; ce Kr:z ıv'erkeii're carı! ed'lır. 

Kriz Merkezieri'nin görevleri şunlardır; 

• 1} Krizle liglü durumları izler ve beçeriencırir. csğerlencirme sonuçlarına gere kararlar 

şiir ve uycuıar. 

(2) Sorumluluk aianındaki ihtiyaçları ceıirler ımKan dahilindeki ihtiyaçları karşılar. 

imkan öışırcakı ihtiyaçları bir üst merkeze bildirir, 

(3) Birimler arası koordinasyonu sağlar, 
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(4) Gelişme ve uygulamalarla ilgili hususları Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezine 

bildirir, 

(5) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin düzenleyeceği tatbikatlara katılır. 

Bölge Kriz Yönetim Merkezi 

Madde 12 - Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin kriz bölgesindeki ünitesi olarak, bölgedeki 

uygulamaları takip ve kontrol eder, birimler arası hizmetlerin koordinasyonunu sağlar, 

problemlerin çözümlenmesinde ve merkezden yapılan yardım ve desteğin zamanında ve 

yerinde kullanılmasında mülki amirlere yardımcı clur. 

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin ve Kriz Merkezlerinin Bütçesi 

Madde 1 3 - Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin bütçe ihtiyaçları Başbakanlık bütçesinden 

Kriz Merkezlerinin bütçe ihtiyaçları ilgili kuruluş bütçelerinden karşılanır. 

Kriz halinin sona ermesi 

Madde 14 - Kriz hali, krize neden elan durumun ortadan kaikması veya gerginliğin 

tırmanması ile ülkede Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali uygulamasına 

geçildiğinde sena erer. 

Kriz halinin Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Haline dönüşmesi durumunda. Başbakanlık 

Kriz Ycneıim Merkez; Sekreter/ası Başbakan îsrafıncan aksi emrediimediği takdirce ilan 

edilen halin mevzuatındaki Koordinasyon Kuruluna, Seferberlik ve Savaş Haline dönüşmesi 

durumunda ise Hükümet Harekat Merkezi'ne alt yapı oluşturarak kriz: ve / veya harekatı sev.< 

ve 'tz:- eder. 

Kriz Merkezleri Yönergesi 

Macde *z - 3u ycre:me!:çın yürürlüğe girmesinden tibaren iki ay içeris;nce Kriz Merv.ezi 

açması gereken makamlar kene; yönergelerini nazırlar ve ast birimlerine yayımlar. 

Genelkurmay Başkanlığının ve Bakanlıkların onaylı yönergesini alan ast cirimler ikinci ay 

İçerisinde ker.ci yönergelerin; hazırlayarak ilgiii makamın enayim müteakip kendi as: 

birimlerine yayımlar. 

Kaymakamlıklar ve Garnizon Komutanlıkları dahıi ast birimler ise kendi üst 

makamlarından aldıkları onaylı yönergelere uyumlu kendi yönergelerini üçüncü iki ay 

içerisinde hazırlayarak bağlı bulundukları makama onaylatır. 
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Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

Madde 16 - Bakanlar Kürulu'nun 22.07.1976 tarihli ve 7/12310 sayılı kararı ile kabul eciien 

"Suhran Değerlendirme Kurulu kurulması, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Hakkında Karar'' 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

Madde 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 18 - Bu Yönetmelik Hükümlerini Bakamlar Kurulu yürütür. 

EKLER 

EK-A : Kriz hallerinde yönetim ve birimlerin aralarındaki ilişkileri gösteren yapı. 

EK-B : Kriz Koordinasyon Kurulu'nda görev alacak Eakanlık. Kurum ve Kuruluşlar. 

EK-C : Krz 'jeçerie.nci'me ve Tskip Kurulu'nca görev alacak Bakanlık, Kurum ve 

Kuru/uslar. 

EK-D : Sekrsteryaca görev alacak Eakan:;k. Kurum ve Kuruıuşiar 
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KRİZ HALLERİNDE YÖNETİM 
KRİZ D U R U M U 

B A Ş B A K A N 

V 
KRİZ MERKEZİ 

MGK GEN.SEK 
Yont. Md. 5-(a), (b) 

TÜRKİYE ACİL DURU 
GENEL MÜDÜR 

Yöııt. Mü. 6- (c). (ti), (f). (o) 

SAĞLIK BAKA 
Yont. Md. 5 - (o) 

DEVLET BAKA 
(Ekonomiden S 

Yont. Md. 5 - <h\ 

GENELKURMAY BAŞKAN 
KAMU KURUM V 

T 
KRİZ 

MERKEZİ 

İ L L E R 
Ve Garnizon 

Komutanl ık lar ı 
K 

ME 

KRİZ 
MERKEZİ 

İLÇELER 
Ve Garnizon 

Komutanlık ları 



KRİZ KOORDİNASYON KURULUNDA GÖREV ALACAK 

SIRA 
NO 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Yİ 

1ö 

19 

1(T 

BAKANLIK, KURUM VE 
KURULUŞLAR 

BAŞUAKAN VEYA İl Gll I DEVLE! 
BAKANI 

GENELKURMAY DAŞKANI VEYA 
TEMSİLCİSİ 

DEVLET HAKAN! 

(EKONOMİDEN SORUMLU) 

ADALET BAKANI 

MİLLİ SAVUNMA_BAKANI 

İÇ[ŞLF.Rİ HAKANI 

DİŞİSİ ..[İRİ BAKANİ" 

MALİYE BAKANI _ 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI 

SAĞLIK HAKANI 

ULAŞTIRMA BAKANI 

TARIM VE KÖYİŞLERİ HAKANI 

ÇALIŞMA VE SOSYAL 
GÜVENLİK HAKANI 

SANAYİ VE TİCARET HAKANI 

ENERJİ VE TABİİ KAY. HAKANI 

ORMAN BAKANı 

ÇEVRE BAKANı 

MGK GENEL SEKRETERI 

İHTIYAÇ DUYULÂN'DIĞEK 
BAKAN; MÜSTEŞAR VE MAKAM 
BAŞKANLARı (GEREKTIĞINDI") 

UIŞ YAYGIN 
TEHDİT- ŞİOOKT 
IL-Tini: HAKÜKL-1LERİ 

TABİİ 
AFETLER 

İLTİCA VE 
BÜYÜK NÜFUS 
HAREKETLERİ 



KRİZ DEĞERLENDİRME VE TAKİL MJRULU'NDA GÖREV ALACAK BAKA J K , KURU 

I 
in 

SIRA 
NO 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

~25~ 
_26 
27" 

BAKANLIK, KURUM VE 
KURULUŞLAR 

Q'Â~ŞDÂİ<Âra"HrşTirŞAR"l 
GENB.KtJRMAYfF.MSll.ClSl _ 
ADALEİ" BAJ<A_NÜĞ!_MÜŞTEŞARİ 
M S J LIĞI MÜSTEŞARI 
]çl ŞLERTJSAKAN üöi MÜSTEŞAR ı' 
P'S1^1 İ l ' l ' BAKTIĞI MÜSTEŞARI 
MALİYE nÂKÂNLl'ĞTM (İSTEŞÂRI 
MİI.LTE^LTIM'BAKLIŞI MÜST." 
riÂYl'NDIRlJKVElSKAN' ~ 
DAl^MUSr 
SAĞLIK "BAKANLIĞI MÜSTEŞARİ 

İ J M § T I R M A B A K . M Ü Ş T E Ş Â R Y 
TARIMVEJ<ÖYIŞL^RJJBAK MÜST 
ÇALıŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK 
BAKANLıĞı MJJŞTEŞAKı 
SANAYI VETIÇARET BAK" MÜST 
£NERJİVETÂBJ[KAYBAİ<. MÜST 
ORMAN BAJ<ANl.l~ĞI MÜSTEŞARI 
ÇEVRE'HÂKANLİĞİ MÜSTEŞAR I 
MGK.'GENEL SEKRETER"" 
BAŞYARDıMCıSı 
YÛK"JAŞI<ÂNI ""J 7 
MİT."MÜSTEŞARI ~" "' DPT_MÜŞJEŞARJ 
İİAZİNEJ«1ÜŞj'EŞARI ZS1 '-
DIŞ TİCARE IMÜSTEŞARj'" 
MERKEZ BANKASI"nÂŞKANÎ 
ATOM ENERJlSh<ÜRUMÜ HŞK_ 
KIZILAY Ğ E N E L B Â Ş K Â N T 
il İTİYÂÇ DUYULAN DİĞER 
BAKANLIK VE BİRİM 
TEMSİLCİLERİ (GEREKTİĞİNDE) 

niş 
TEMDİT-
ı.Lnon 

YAYGIN 
ŞİDDET 

HAHLKETLEUİ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

I 

\ 

TABİİ 
AFETLER 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

t 

1 

İLTİCA VE 
BÜYÜK NÜFUS 
HAREKETLERİ 

I 

1 

+ 
1 

1 

> 
1 

1 

y 

I 

•1 

(-

•t-

1 

t 

•1 

BÜYÜK 
YANGINLAR 

I 

+ 

•1 

y 

1 

y 

t 

+ 

+ 
1 

\ 
y 

t 

\ 
+ 

TEHLİKEL 
VE SALGI 

HASTALIKL 
+ 
•I 

+ 
+ 
•1-

+ 
1 

i 

j 
+ 
1 

+ 

-1 

-* 
+ 
i 

+ 

+ 
•f 

1 

^ 
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SEKRETERYADA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞ PERS 

SIRA 
NO 

_ İ _ 
-JL 

6 
7 
a"" 

_ıo 
n" 

_!iL 
13 

J_ s 

_1<f 
17 

_18_ 
19 
20 " 
2L 
23" 

_24 : 

25~ 

HAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR 

Başbakanlık Mrtsleşar Yardımcısı 
lüıkiytı Aoit Dunun Yönelimi GIÜII.' 
Mııtfııı lıigij jjeısonel* 
(îeı)ülkıırınay Temsilcisi 
Aflalbl Bak.lığı ilıjili Gn.Mci.lcri ilo liy.tfi.Par. 
MJ_BJI{J I_ 
Içlşleıi Bak.lığı_ 

26 

27 

"İT 

Dışişleri Bak.Iıfjı_ " 
Maliyejlakanlıftı 
M.E.B.lığı """ •'"""" 
Bayındıılık vejskan Bakjığı 
Sağlıkjlakanlığı " 
Ulaşlıtına Bakanlıöı 
Tarıııı_ve Kciyışleıi Bakanlığı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hak. 
San. vo Tic^ Bak. lığı " 
Enorji vo Tabii Kaynaklar Bak.lığı 
2lfîI2!i Bjîl'jmlıijı " 
.ÇŞîî.'.?. 0.^!SİÎ!,',â,_ 
M.G.K. İlgili tenısilciieri__ 
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Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 

37 nci maddesi üzerindeki önergenin açık oylaması sonucu : (S. Sayısı : 645) 

Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansına 
verilen oyların sonucu : (S. Sayısı : 645) 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

22:47 
645 
550 
281 

5 
0 
0 

286 
0 Kabul edilmemiştir. 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

: 01:22 
: 645 
: 550 
: 264 

21 
6 

: 0 
: 291 

0 Kanunlaşmıştır. 

İli 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıvaman 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Ağrı 
Ağn 
Ağrı 
Ağn 
Ağn 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
Aksöz 
Başoğlu 
Çalışkan 
Çelik 
Erbatur 
Garip 
Kirişçi 
Küçükaydın 
Sağ 
Seyhan 
Tekin 
Torun 
Yağcı 
Yergök 
Göksu 
Gürsoy 
Kutlu 
Özyol 
Unsal 
Açba 
Aşkar 
Aydoğan 
Balandı 
Koca 
Koçak 
Unlütepe 
Aslan 
Kaya 
Özmen 
Özyolcu 
Yıldız 
Albayrak 
Gülle 
Sayar 
Akıncı 
Alptekin 
Araslı 
Atalay 
Ateş 
Babacan 
Bilgehan 
Çanakçı 
Çiçek 

Adı 
Uğur 
Atilla 
Abdullah 
Ömer 
Nevin Gaye 
Recep 
Vahit 
Ali 
Kemal 
Tacidar 
Ayhan Zeynep 
Abdullah 
Ziyaettin 
Mehmet Ziya 
Mahmut 
Şevket 
Fehmi Hüsrev 
Mehmet 
Ahmet Faruk 
Sait 
İbrahim Hakkı 
Halil 
Reyhan 
Ahmet 
Mahmut 
Halil 
Naci 
Cemal 
Mehmet Melik 
Halil 
Mehmet Kerim 
Hamza 
Akif 
Mustafa 
Zekeriya 
İsmail 
Oya 
Beşir 
Yılmaz 
Ali 
Ayşe Gülsün 
A. İsmet 
Cemil 

Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 

S.S. 645 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 

S.S. 645 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Çekimser 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bileeik 
Bileeik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 

Soyadı 
Değerli 
Denemeç 
Erdem 
Gedikli 
ipek 
Kapusuz 
Karapınar 
Kepenek 
Koca 
Kurtulmuşoğlu 
Meral 
Ozcan 
Oztoprak 
Sanay 
Sav 
Tomanbay 
Topaloğlu 
Tuna 
Yarbay 
Yazıcıoğlu 
Akman 
Badazlı 
Baloğlu 
Baykal 
Çavuşoğlu 
Dülger 
Ekmekçioğlu 
Emek 
Ercenk 
Kamacı 
Kaptan 
Kılıç 
Ozcan 
Çorbacıoğlu 
Yıldız 
Acar 
Boztaş 
Çerçioğlu 
Ertürk 
Koç 
Oyuş 
Ozakcan 
Semerci 
Aydınlıoğlu 
Çömez 
Deveciler 
Özgün 
Pckel 
Şali 
Sür 
Uğur 
Poyra/. 
Tü/.ün 
Anik 
Berdibek 
Güler 
Aksoy 

Adı 
ismail 
Reha 
Eşref 
Bülent 
Haluk 
Salih 
Telat 
Yakup 
Faruk 
Muzaffer R. 
Bayram Ali 
Mehmet Zekai 
Remziye 
Eyyüp 
Önder 
Mehmet 
Nur Doğan 
Mustafa 
Ersönmez 
Mustafa Said 
Osman 
Fikret 
Feridun Fikret 
Deniz 
Mevlüt 
Mehmet 
Hüseyin 
Atila 
Tuncay 
Nail 
Osman 
Burhan 
Osman 
Yüksel 
Orhan 
Ahmet Rıza 
Mehmet 
Özlem 
Ahmet 
Atilla 
Semiha 
Mehmet Mesut 
Mehmet 
Ali 
Turhan 
Ali Kemal 
ismail 
Sedat 
Ali Osman 
Orhan 
Ahmet Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Abdurrahman 
Feyzi 
Mahfuz 
Abdurrahim 

Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 645 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 645 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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ili 
Btlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 

Sovadı 
Ergezen 
Gaydalı 
Kiler 
Coşkunyürek 
Güner 
Yılmaz 
Alp 
Özçelik 
Özkan 
Alp 
Anbarcıoğlu 
Birinç 
Çelik 
Demirel 
Dinçer 
Dündar 
Hıdıroğlu 
Karapasaoğlu 
Kızılcıklı 
Küçükaşık 
Orhan 
Özyurt 
Pakyürek 
Tutan 
Yalçınbayır 
Daniş 
Köşdere 
Küçük 
Özay 
Akbak 
Ericekli 
Özdemir 
Ayvazoğlu 
Kafkas 

Çorum ! Kavuştu 
Çorum Külcü 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 

Yıldırım 
Erdoğan 
Filiz 
Gazalcı 
Kandoğan 
Ncşşar 
Oral 
Yüksektepe 
Akgül 

Diyarbakır ! Arslan 
Diyarbakır 
Diyarbakır 

Aslan 
Değer 

Diyarbakır i Eker 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 

Koçyiğit 
Merdanoğlu 
Torun 
Uyanık 
Yazıcıoğlu 
Ayağ 
Budak 

Edirne Çakır 

Adı 
Zeki 
Edip Safder 
Vahit 
Yüksel 
Mehmet 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
Abdulmecit 
Faruk 
Şerif 
Faruk 
Kemal 
Ali 
Mustafa 
Zafer 
Mehmet Altan 
Sedat 
Mehmet 
Şevket 
Mustafa 
Niyazi 
Mehmet Emin 
Ertuğrul 
Mehmet 
İbrahim 
Ahmet 
İsmail 
Tevfık 
ismail 
Hikmet 
Feridun 
Agah 
Ali Yüksel 
Muzaffer 
Murat 
Mehmet Salih 
Osman Nuri 
Mustafa 
Ümmet 
Mehmet U. 
V. Haşim 
Mehmet 
Aziz 
M. İhsan 
Osman 
Mesut 
Mehmet Mehdi 
Muhsin 
Ali ihsan 
Cavit 
Mehmet Fehmi 
irfan Rıza 
Ali 
Necdet 
Rasim 

Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
DYP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 

S.S. 645 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 645 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
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fli 

Edirne 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 

Soyadı 

Gencan 
Ağar 
Çetinkaya 
Demirbağ 
Murat 
Türkoğlu 
Kaban 
Karakaya 
Tınastepe 

Erzurum | Akbulut 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 

Akdağ 
Daloğlu 
Gülyurt 
Ilıcak 
Özdoğan 
Ozyılmaz 
Ankan 
Keskin 
Mercan 
Selvi 
Tozçöken 
Yücesan 
Abuşoğlu 
Aktaş 

Gaziantep j Ateş 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 

Durdu 
San 
Şahin 
Tüzmen 
Üzer 
Yılmaz 
Yılmazkaya 
Aydın 
Canikli 
Işık 

Giresun i Tatlı 
Giresun Temür 
Gümüşhane | Varan 
Gümüşhane Yılmaz 
Hakkâri Canan 
Hakkâri 
Hakkâri 

Oztunç 
Zeydan 

Hatay ! Amber 
Hatay i Batu 
Hatay | Çay 
Hatay | Durgun 
Hatay Eraslan 
Hatay j Ergin 
Hatay Geçen 
Hatay Soydan 
Hatay , Soylu 
Hatay , Yazar 
İsparta Armağan 
İsparta j Bilgiç 
İsparta ] Coşkuner 
İsparta ı Mumcu 
İsparta ! Özel 

Adı 

Nejat 
Mehmet Kemal 
Mehmet Necati 
Zülfü 
Şemsettin 
Abdülbaki 
Talip 
Tevhid 
Erol 
Mustafa Nuri 
Recep 
Mücahit 
Muzaffer 
Mustafa 
İbrahim 
Ömer 
Mehmet Ali 
Fahri 
Hasan Murat 
Cevdet 
Muharrem 
Mehmet Vedat 
Ömer 
Nurettin 
Abdulkadir 
Mahmut 
Mehmet 
Fatma 
Kürşad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
Ali 
Sabri 
Temel 
Esat 
Fehmi 
Mustafa 
Züheyir 
İnal 
Fuat 
Gökhan 
Mehmet 
Sadullah 
Fuat 
Mehmet 
İsmail 
Abdulaziz 
Mehmet Sait 
Mehmet Emin Murat 
Mevlüt 
Erkan 
Recep 

Parti 

CHP 
DYP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

S.S. 645 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 

AK Parti Katılmadı 
AK Parti Katılmadı 
AK Parti Katılmadı 
CHP ! Katılmadı 
AK Parti 1 Kabul 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

AK Parti Katılmadı 
AK Parti Kabul 

S.S. 645 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
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İli 

Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 

Soyadı 
Benli 
Bulut 
Çekmez 
Er 
Eyiceoğlu 
Fırat 
Güler 
inan 
Oksal 
Ozcan 
Ozyürek 
Zengin 
Açıkalın 
Aksu 
Akşit 
Akyüz 
Albayrak 
Altıkulaç 
Anoğlu 
Atalay 
Ataş 
Ateş 
Aydın 
Sanbekir 
Ayva 
Bağış 

Adı 
Saffet 
Ersoy 
Vahit 
Ali 
Mustafa 
Dengir Mir Mehmet 
Hüseyin 
Ömer 
Ali 
Hüseyin 
Mustafa 
Şefik 
Mehmet Mustafa 
Abdülkadir 
Güldal 
Halil 
İlhan 
Tayyar 
Ersin 
İsmet 
Mustafa 
Azmi 
Hasan 
Sıdıka 
Lokman 

Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 

Egemen ı AK Parti 
Baş j Mustafa 
Baş 
Başesgioğlu 
Bayraktar 
Beşli 
Büyükkaya 
Coşkun 
Çubukçu 
Denizolgun 
Derviş 
Fkren 
Elekdağ 
Erdem 
Erol 
Gülçiçek 
Gündüz 
Güneş 
Gürel 
Hacaloğlu 
Hacıoğlu 
İbiş 
Incekara 
Kaçır 
Kansu 
Kaptanoğlu 
Karslı 
Keleş 
Ketenci 
Kılıcdaroğlu 
Koral 
Kumkumoğlu 

Yahya 
Murat 
Nusret 
Hüseyin 
Alaattin 
Ali 
Nimet 
Mehmet Beyazıt 
Kemal 
Nazım 
Şükrü Mustafa 
Ekrem 
Gürsoy 
Ali Rıza 
İrfan 
Hasan Fehmi 
Zeynep Damla 
Algan 
Memduh 
Ali 
Halide 
Ünal 
Hüseyin 
Cengiz 
Muharrem 
Birgen 
Ahmet Güryüz 
Kemal 
Recep 
Ali Kemal 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 

S.S. 645 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 645 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
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İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
Kuzu 
Küçükali 
Livaneli 
Okuducu 

İstanbul i Öymen 
istanbul \ Ozal 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Özbek 
Özdemir 
Özpolat 
Oztürk 
Sekmen 

İstanbul j Sevişen 
İstanbul Şahin 
İstanbul Şahin 
İstanbul 
İstanbul 

Şimşek 
Şirin 

İstanbul Tamaylıgil 
İstanbul 
İstanbul 

Tanla 
Topuz 

İstanbul ! Topuz 
İstanbul j Unakıtan 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Uslu 
Yalçıntaş 
Yazıcı 
Yıldırım 

İzmir Akalın 

Adı 
Burhan 
Göksal 
Ömer Zülfü 
Güldal 
Onur 
ibrahim Reyhan 
Ahmet Sırrı 
İnci Gülser 
Mehmet Ali 
Yaşar Nuri 
Mehmet 
Mehmet 
İdris Naim 
Mehmet Ali 
Berhan 
Emin 
Bihlun 
Bülent 
Ali 
Gülseren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzat 
Hayati 
Binali 
Hakkı 

İzmir ı Akçam Zekeriya 
İzmir : Akdemir i Vezir 
İzmir ! Anadol t K. Kemal 
İzmir Arıtman i Canan 
izmir , Aydın 
İzmir j Baratalı 

Mehmet 
Bülent 

İzmir ! Bodur i Ali Rıza 
izmir 
İzmir 

Ensari | Tevfık 
Ersin | Ahmet 

İzmir Erten Abdürrezzak 
İzmir Göksel Hotar Nükhet 
izmir Karademir Erdal 
İzmir Karaman 1 Fazıl 
İzmir , Katmerci İsmail 
İzmir i Kaya Yılmaz 
İzmir Miçooğulları j Türkan 
İzmir Oyan Oğuz 
izmir j Oktem \ Enver 
İzmir Tekelioülu i Mehmet S. 
İzmir ' Toprak Muharrem 
izmir ; Uzunbay J Sedat 
İzmir ! Ülkü \ Hakkı 
İzmir , Yıldız i Serpil 
Kars : Beyribev 1 Yusuf Selahattin 
Kars • Karabayır Zeki 
Kars Yiğit Selami 
Kastamonu Köylü | Hakkı 
Kastamonu , Özkan ' Sinan 
Kastamonu Sıvacıoğlu j Musa 
Kastamonu ; Yıldırım Mehmet 
Kayseri Baştürk Adem 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 645 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

AK Parti Katılmadı 
AK Parti Katılmadı 
CHP j Katılmadı 
AK Parti | Kabul 
CHP ; Katılmadı 
CHP | Katılmadı 
CHP Katılmadı 
AK Parti 
CHP 

Katılmadı 
Katılmadı 

CHP Katılmadı 
AK Parti Kabul 
CHP 
CHP 

Katılmadı 
Katılmadı 

AK Parti Kabul 
CHP Katılmadı 
AK Parti Kabul 
AK Parti ' Katılmadı 
CHP Katılmadı 
CHP ı Katılmadı 
CHP i Katılmadı 
CHP Katılmadı 
AK Parti Kabul 
CHP ; Katılmadı 
CHP i Katılmadı 
CHP Katılmadı 
AK Parti Katılmadı 
AK Parti ! Kabul 
AK Parti Kabul 
CHP 1 Katılmadı 
AK Parti Kabul 
AK Parti Kabul 
AK Parti Kabul 
CHP i Kabul 
AK Parti ; Kabul 

S.S. 645 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Çekimser 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
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İli 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Soyadı 
Duru 
Ehtaş 
Eskiyapan 
Gül 
Ozcan 
Yakut 
Yıldız 
Altınorak 
Kesimoğlu 
Sarıçam 
Arslan 
Bayındır 
Turan 
Ayar 
Baştopçu 
Çetin 
Doğan 
Ergün 
Gönül 
Gün 
Pepe 
Sirmen 
Angı 
Büyükakkaşlar 
Büyükcengiz 
Candan 
Çetin 
Çetinkaya 
Erdem 
Güçlü 
Işık 
Kart 
Kılıç 
Öksüz 
Özkul 
Tüfekçi 
Ünaldı 
Ürün 
Aksoy 
Cantimur 
Güven 
Kınay 
Ordu 
Yılmaz 
Akdoğan 
Aslanoğlu 
Başkurt 
Erkal 
Kılıç 
Ölmeztoprak 
Sanbaş 
Arınç 
Bilen 
Çerçi 
Çilingir 
Ören 
Özkan 

Adı 
Mustafa 
Mustafa 
Muharrem 
Abdullah 
Niyazi 
Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet S. 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
izzet 
Nevzat 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 
Atilla 
Mehmet 
Özkan 
Kerim 
Harun 
Mustafa 
Halil 
Soner 
Abdullah Erdem 
Alaettin 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Halil İbrahim 
Miraç 
Ferit Mevlüt 
Ali Osman 
Ahmet Münir 
Muharrem 
Fuat 
Süleyman 
Bülent 
İsmail 
Mehmet 
Nuri 
Hasan 
Ufuk 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 

[CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 

S.S. 645 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 645 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Çekimser 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
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İli 

Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niüde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 

Soyadı 

Tannverdi 
Taşçı 
Turgut 
Yetenç 
Ankan 
Bulut 
Doğan 
Mahçiçek 
Pakdil 
Parlakyiğit 
Sezai 
Yılmazcan 
Bölünmez 

Adı 

Hüseyin 
Hakan 
Süleyman 
Mustafa Erdoğan 
Fatih 
Mehmet Ali 
Avni 
Hanefi 
Nevzat 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Süleyman 

Dağ 1 Selahattin 
Doğan 1 Muharrem 
Duyan 
Eri 
Hamidi 
Arslan 
Ergin 
Özyer 
Terzibaşıoğlu 
Üstün 
Yaka 
Ertuğrul 
Karayağız 
Yıldız 
Yılmaz 
Eikatmış 
Köybaşı 
Seyfi 
Çetin 
Eraslan 
Ozegen 
Fatsa 

Ordu Güler 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

Tandoğdu 

Mahmut 
Nihat 
Mehmet Beşir 
Ali 
Gürol 
Hasan 
Orhan Seyfi 
Fahrettin 
Ali Cumhur 
Mehmet Şerif 
Seracettin 
Sabahattin 
Medeni 
Mehmet 
Rıtvan 
Osman 
Mahmut Uğur 
Orhan 
Erdoğan 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
İdris Sami 

Taşçı | Hamit 
Türkmen 
Uysal 
Yılmaz 
Çakır 
Kart 
Sütlüoğlu 
Cebeci 
Çelik 
Dişli 
Gündüz 
Üstün 
Yıldırım 
Çakır 
Demir 
Demir 
Kılıç 
Koç 
Kurt 
Önder 

Kazım 
Cemal 
Enver 
İlyas 
Abdülkadir 
İmdat 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Şaban 
Süleyman 
Ayhan Sefer 
Recep 
Mustafa 
Cemal Yılmaz 
Mustafa 
Suat 
Haluk 
Mehmet 
İlyas Sezai 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
Bağımsız 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 

S.S. 645 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 645 

K_abul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Çekimser 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli Soyadı 

Samsun ' Uzunkaya 
Samsun j Yeni 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 

Altay 
Can 
Öztürk 
Kılıç 
Kulaksız 
Sözen 
Şener 
Taş 
Uzun 
Akbulut 

Tekirdağ [ Kambur 
Tekirdağ \ Kaplan 
Tekirdağ ; Saygun 
Tekirdağ i Tütüncü 
Tokat 
Tokat 

Aslan 
Aya lan 

Tokat ^Çakmak 
Tokat ' Dağcıoğlu 
Tokat ! Diren 
Tokat Şahin 
Tokat Tosun 
Trabzon 
Trabzon 

Arz 
Aykan 

Trabzon Cumur 
Trabzon | Hamzaçebi 
Trabzon •• Dumanoğlu 
Trabzon ', Erdöl 
Trabzon i Göktaş 
Trabzon '• Ozak 
Tunceli , Güyüldar 
Tunceli i Yerlikaya 
Şanlıurfa | Akman 
Şanlıurfa ! Bayrak 
Şanlıurfa Cevheri 
Şanlıurfa ' Izol 
Şanlıurfa ! Kaplan 
Şanlıurfa Maraş 
Şanlıurfa j Melik 
Şanlıurfa Ozlek 
Şanlıurfa i Tüysüz 
Şanlıurfa ; Yetkin 
Şanlıurfa 
Uşak 

Yıldız 
Coşkunoğlu 

Uşak 1 Çağlayan 
Uşak I Tunç 
Van | Arvas 
Van ! Biner 
Van Çelik 
Van [ Haydaroğlu 
Van ; Karabıyık 
Van ' Kartal 
Van ı Kaya 
Yozgat | Arslan 
Yozgat ! Bozdağ 
Yozgat ; Çiçek 

Adı 

Musa 
Ahmet 
Engin 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatif 
Orhan 
Selami 
Tevfık Ziyaeddin 
Ahmet 
Erdoğan 
Mehmet Nuri 
Enis 
Zevit 
Şükrü 
İbrahim 
Mehmet Ergun 
Orhan Ziya 
Feramus 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
Mehmet Akif 
Ali Aydın 
Cevdet 
Kemalettin 
Faruk Nafiz 
Hasan 
V. Sinan 
Yahya 
Mehmet Faruk 
Sabahattin 
Zülfikar 
Mahmut 
Mehmet Atilla 
Mehmet Vedat 
Mehmet 
Turan 
Abdurrahman Müfit 
Mahmut 
Osman 
Ahmet 
Alim 
Maliki Ejder 
Hacı 
Hüseyin 
Yekta 
Cüneyt 
Mehmet 
Halil 
İlyas 
Bekir 
Mehmet 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 645 

Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 645 

Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Çekimser 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Çekimser 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
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İli 

Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Şırnak 
Sımak 
Şırnak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis _, 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce 
Düzce 
Siirt 
Siirt 
Siirt 

Soyadı 

Erdem ir 
Koç 
Öztürk 
Akın 
Erdoğan 
Saraç 
Toptan 
Türkmen 
Açıkgöz 
Alaboyun 
Toprak 
Yaşar 
Battal 
Güney 
Akgün 
Çavuşoğlu 
Ünlü 
Can 
Erdem 
Tiryaki 
Yılmazer 
Demirkıran 
İnal 
Nasıroğlu 
Suçin 
Birlik 
Şeyda 
Tatar 
Kabarık 
Kulak 
Altun 
Öğüt 
Akdemir 
Artantaş 
İnce 
Önder 
Bilir 
Ceylan 
Öğüten 
Kara 
Kaya 
Kastal 
San 
Uzdil 
Ünal 
Çakır 
Kaşıkoğlu 
Yakış 
Erdoğan 
Ergenç 
Gülyeşil 

Adı 

Mehmet 
Emin 
Mehmet Yaşar 
Harun 
Fazlı 
Nadir 
Koksal 
Polat 
Ruhi 
Ali Rıza 
Ramazan 
Ahmet 
Fetani 
Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Yüksel 
Fikret 
Ramazan 
Vahit 
Halil 
Murat 
Afif 
Ahmet 
M. Nezir 
Mehmet Ali 
ibrahim Hakkı 
Abdullah Veli 
Mehmet 
Hacı ibrahim 
Mehmet Asım 
Kenan 
Ensar 
Dursun 
Yücel 
Muharrem 
Şükrü 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Hasan 
Veli 
Durdu Mehmet 
Mehmet 
Necati 
Şükrü 
Fahri 
Metin 
Yaşar 
Recep Tayy ip 
Öner 
Öner 

Parti 

AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
DYP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 645 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

S.S. 645 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
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TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ 
• • 

GÜNDEMİ 
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116 NCI BİRLEŞİM 

15 TEMMUZ 2004 PERŞEMBE 

Saat: 11.00 

KISIMLAR 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

4 

5 

6 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7 

8 
SOZLU SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konulanna (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasan ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine aynlması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Sorulann görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2. - Genel Kurulun 15.7.2004 Perşembe günü saat 11.00'de toplanması ve bu Birleşimde 

Kanun Tasarı ve Tekliflerinin görüşülmesinin, Genel Kurulun onayına sunulması Danışma 
Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 14.7.2004 tarihli 115 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Tarım, Orman ve Köyişleri * (10/12, 28) Esas Numaralı Meclis 
Komisyonu Araştırması Komisyonu 
15.7.2004 Perşembe - Saat: 10.30 15.7.2004 Perşembe - Saat: 10.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
116 NCI BİRLEŞİM 15 TEMMUZ 2004 PERŞEMBE Saat: 11.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

aCfck 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

m 
3 - SEÇİM 

* 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

Rp< 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

Rp< 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

aCtk Rj£ 

7 - SÖZLÜ SORULAR 

Rp 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER İŞLER 
1. - Adlî 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) 

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

4. - Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa 
Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi: 21.1.2004) 

5. X - Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı: 645) 
(Dağıtma tarihi: 13.7.2004) 

6. X - Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/825) (S. Sayısı: 635) 
(Dağıtma tarihi: 5.7.2004) 

7. X - Pamukbank Türk Anonim Şirketinin Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketine Devri 
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/843) (S. Sayısı: 648) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

8. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/934) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

9. X - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (1/846) (S. Sayısı: 646) (Dağıtma tarihi: 13.7.2004) 

10. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 632) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

11. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

12. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

13. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

14. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

15. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

16. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilâtı 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) (*) 

- 4 - 116 NCI BİRLEŞİM 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER İŞLER 
17. - 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) (*) 

18. - 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) (*) 

19. - 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) 

20. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
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) 

21. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

22. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/173) (S. Sayısı: 256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

23. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve 
Orta Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının 
ve Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma 
tarihi: 13.11.2003) 

24. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

25. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

26. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

27. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

28. - Antalya Milletvekili Osman Özcan ve 10 Milletvekilinin; Siyasi Partiler Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/112) (S. Sayısı: 580) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

29. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
30. - Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Tasarısı ile İçişleri ve Adalet Komisyonları Raporları 

(1/801) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi: 18.6.2004) 
31. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/249) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dukalığı Arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/760) (S. Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Kosova Geçici Özyönetim 
Kurumları (Sağlık Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş Milletler Kosova Geçici 
Yönetimi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/762) (S. Sayısı: 626) 
(Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/799) (S. Sayısı: 627) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

35. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanında İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/800) (S. Sayısı: 628) 
(Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

36. X - Adlî Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) 
(S. Sayısı: 629) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

37. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/813) (S. Sayısı: 630) 
(Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

38. X - Kimberley Süreci Sertifika Sistemine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/816) (S. Sayısı: 631) (Dağıtma 
tarihi: 2.7.2004) 

39. - Antalya Milletvekilleri Fikret Badazlı, Mehmet Dülger, Mevlüt Çavuşoğlu, Osman 
Akman ile Burhan Kılıç'ın; Antalya İli Kale İlçesi Adının "Demre" Olarak Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ile Antalya Milletvekilleri Osman Kaptan, Atila Emek, Osman 
Özcan, Tuncay Ercenk, Feridun F. Baloğlu, Hüseyin Ekmekçioğlu ve Nail Kamacı'nın Aynı 
Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/60, 2/69) (S. Sayısı: 634) 
(Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

40. - Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/837) (S. Sayısı: 639) (Dağıtma tarihi: 9.7.2004) 

41. - Kozmetik Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/844) (S. Sayısı: 643) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 635) 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/825) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına 
havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 4.6.2004 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-28/2652 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3.5.2004 

tarihinde kararlaştırılan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 161 inci maddesi, bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hüküm

ler dışında hiçbir hüküm konulamayacağını hükme bağlamıştır. Bu çerçevede, bütçe kanunlarının, 
bütçe gelir ve giderlerini ilgilendiren ve mali yılla sınırlı etkiler doğuran hükümler içermesi ve büt
çe kanununda bütçe ile doğrudan ilgili olmayan hükümlere yer verilmemesi gerekmektedir. 

Ancak, geçmiş bütçe uygulamalarında bütçe kanunlarında bütçe ile doğrudan ilgili olmayan 
hükümlere de yer verilmiştir. Bu durum, bütçe kanununun kendine özgü bir yasama sürecine tabi 
olması, bütçe kanunlarında yer alan hükümlerin çok değişik kanunları ilgilendirmesi nedeniyle il
gili kanunlarda değişiklik yapılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yoğun gündemi nedeniy
le zaman alması ve yıllar itibarıyla değişiklik yapılması ihtiyacı doğan hükümlerin bütçe kanun
larına konularak yasama sürecinin kolaylaştırılması gibi nedenlerden kaynaklanmıştır. 

Yıllardır süren bu uygulamalar, bütçe kanununu çağdaş bir görünümden uzaklaştırırken mev
zuatta süreklilik sağlanmasını zorlaştırmıştır. Diğer taraftan, Anayasa'nın 161 inci maddesine ay
kırılık nedeniyle, bütçe kanunlarının bazı maddeleri hakkında zaman zaman Anayasa Mahkemesi 
tarafından yürütmeyi durdurma ve iptal kararları verilmiş, bu da hukuki boşluk yaratmış ve bütçe 
hedeflerine ulaşılmasında belirsizliklerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Bütçe kanununun çağdaş bir yapıya kavuşturulması ve Anayasa'nın ilgili hükmüne uygun hale 
getirilmesi amacıyla işbu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 
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Ayrıca bu Tasarıya, diğer kanunlarda yer almakla birlikte son dönemde Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilen bazı hükümler de yeniden tanzim edilerek eklenmiştir. Böylece bu hususlar
da doğabilecek hukuki boşlukların da giderilmesi mümkün olacaktır. 

Diğer taraftan yürütmeyi durdurma veya iptal başvurusu olmamakla birlikte bazı konulardaki 
eksikliklerin giderilmesi amacına yönelik diğer hükümlere de tasanda yer verilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Maddede, bütçe kanunlarında yer alan, ancak 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununu ilgilendiren hükümler adıgeçen Kanuna taşınmakta ve personel mevzuatı açısından 
bütünsellik sağlanmakta; diğer yandan, Anayasa Mahkemesinin geçmişte vermiş olduğu değişik ip
tal kararlarından kaynaklanacak hukuki boşluklar giderilmekte ve ihtiyaç duyulan diğer bazı ilave 
düzenlemeler yapılmaktadır. 

a) 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (12) 
numaralı bendinin (d) alt bendi, 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesiyle 
Kanuna eklenmiş bulunmaktadır. 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin dayanağı olan 
18.5.1994 tarihli ve 3990 sayılı Yetki Kanununun Anayasa Mahkemesinin 5.7.1994 tarihli, 
E: 1994/50, K: 1994/44 sayılı kararıyla iptal edilmiş olması nedeniyle, anılan Mahkemenin 
16.4.2003 tarihli, E: 2003/22, K: 2003/34 sayılı Kararıyla yukarıda belirtilen düzenleme de iptal 
edilmiştir. Ancak, iptal hükmünün doğuracağı hukuksal boşluğun kamu yararını ihlal edici nitelik
te görülmesi nedeniyle söz konusu Kararın Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak 1 yıl 
sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. 

16.7.2003 tarihli ve 25170 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan anılan iptal hükmünün 16.7.2004 
tarihinde yürürlüğe gireceği göz önüne alınarak iptal kararından kaynaklanacak hukuksal boşluğun 
giderilmesi amacıyla bu madde ile 657 sayılı Kanunda gerekli düzenleme yapılmaktadır. Anayasa 
Mahkemesinin hükmü iptal nedeni, hükmün özüne ilişkin olmayıp yetki kanunu ile ilgili bulun
duğundan, iptal edilen hüküm ile Tasarıdaki hüküm arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. 

b) Devlet tarafından sadece Bakanlar Kurulunca belirlenen kontenjan dahilinde gönderilenlere 
anılan Kanunun 79 uncu madde çerçevesinde ödeme yapılmaktadır. Kontenjan haricinde gidenler, 
yurt dışı eğitimlerine ilişkin finansmanlarını, kendileri veya sağladıkları burslarla sağlamakta olup 
bunlara anılan madde çerçevesinde bir ödeme yapılmamaktadır. Ayrıca, bu şekilde yurt dışına 
gideceklerden, gitmeden önce kendilerince sağlanan burs miktarı ile anılan madde çerçevesinde ön
görülen miktar arasındaki farkı istemeyeceklerine ilişkin yazılı taahhüt de alınmaktadır. Ancak, bu 
şekilde yurt dışına gidenler, gittikten sonra bilahare dava açmakta, Kanunda "kontenjan" ile ilgili 
hüküm olmadığı hususunu dayanak göstermektedirler. Diğer bir deyişle, bunların yararlandıkları 
burs ile gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden 
aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığının 2/3'ü arasındaki fark talep edil
mekte ve yargı kararlan ile bu fark kendilerine ödenmektedir. Bu durum ise, ilgili idarenin yapmış 
olduğu harcama programının dışına çıkılmasına neden olmakta ve Hazine zararına yol açmaktadır. 
Bu madde ile, halihazırda ilgili yönetmelikte yer alan kontenjan ibaresi Kanuna taşınarak bu 
konudaki hukuki boşluk giderilmektedir. 

c) Yurt dışına gönderilecek Devlet memurlarının kurumlar itibarıyla sayılarının, bütçe ödenek
leri ile bağlantısının kurulabilmesi ve gider politikaları açısından değerlendirilmesi amacıyla, 
Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması suretiyle Devlet Personel Başkanlığının önerisi 
üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmesi öngörülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 635) 
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d) Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve saymanların devir sürelerinin günün 
koşullarına uygun olarak belirlenmesi amacıyla 657 sayılı Kanunun 171 inci maddesi yeniden 
düzenlenmektedir. Uzun yıllardır bütçe kanunlarında yer alan hüküm böylece ilgili kanununa taşın
maktadır. 

e) 657 sayılı Kanunun tedavi yardımına ilişkin 209 uncu maddesine, tedavi ücretleri ve muh
telif iyileştirme araç bedellerinin kurumlarınca ödenecek kısmı ve buna ilişkin esas ve usullerin 
Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca tespit edileceğine ilişkin hüküm 
konulmakta ve bu alandaki hukuki boşluk giderilmektedir. 

f) 657 sayılı Kanunun Ek 36 ncı maddesine yapılan ekleme ile Bakanlıklararası Kültür Komis
yonu tarafından yurt dışında görevlendirilen öğretmen ve din görevlisi gibi görevlilere yapılan 
ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmaması öngörülmektedir. Yapılan düzenleme ile, 
uzun yıllardan beri net olarak yapılmakta olan ödemeler için uygulamaya açıklık getirilmektedir. 

g) Fıkra ile, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yetiştirilmek amacıyla lisansüstü eğitimi 
için yurt dışına öğrenci, araştırma görevlisi ve kamu görevlilerinin gönderilmesine standart getiril
mesi ve bu imkanın etkili bir şekilde kullanılması amaçlanmakta; buna ilişkin genel esas ve usuller 
belirlenmektedir. 

h) 657 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre yurt dışına gönderilen memurlardan mecburi 
hizmetlerini yerine getirmeyenlere yapılmış olan her türlü masraflar aynı Kanunun 79 uncu mad
desine göre iki katı olarak geri alınırken, 1/8/1996 tarihli ve 4160 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 
657 sayılı Kanuna eklenen ek 34 üncü madde ile bu durumda olanlara döviz cinsinden yapılmış 
masrafların tahsil edilmesinde iki katı uygulamasından vazgeçilerek aynı döviz miktarı üzerinden 
tahsiline imkan sağlanmıştır. Ancak, ek 34 üncü maddenin yürürlük tarihinden önce yurt dışına gön
derilip de, kefalet senedindeki her türlü masrafların iki katı olarak tahsil edileceğine dair yer alan 
hükümler nedeniyle 1996 yılından önce yurt dışına gidenlerin aleyhine uygulamalar ortaya çıkmış
tır. Geçici 34 üncü madde ile, 1996 yılından sonra yurtdışına gönderilenlerle 1996 yılından önce 
yurt dışına gönderilenler arasında paralellik sağlanması amaçlanmıştır. 

ı) 657 sayılı Kanuna ekli (I) Sayılı Cetvelin "V -Avukatlık Hizmetleri Sınıfı" başlıklı bölümü, 
527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesiyle Kanuna eklenmiş bulunmaktadır. 
Söz konusu bölümün 1 inci dereceli avukatlar için uygulanan 3000 ek gösterge rakamı, Anayasa 
Mahkemesinin 14.11.2003 tarihli ve 25289 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 11.9.2003 tarihli ve 
Esas No: 2003/77, Karar No: 2003/81 sayılı Kararı; 3 üncü dereceli avukatlar için uygulanan 1600 
ek gösterge rakamı ise, Mahkemenin 20.2.2004 tarihli ve 25379 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 
27.1.2004 tarihli ve Esas No: 2004/6, Karar No: 2004/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. İptal karar
larının bir yıl sonra yürürlüğe gireceği dikkate alınarak herhangi bir hukuksal boşluğun ortaya çık
maması açısından ilgili kanununda düzenleme yapılmaktadır. Anayasa Mahkemesinin hükmü iptal 
nedeni, hükmün özüne ilişkin olmayıp yetki kanunu ile ilgili bulunduğundan, iptal edilen hüküm ile 
Tasarıdaki hüküm arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. 

Madde 2.- a) Üniversitelerde kısmi statüde görev yapan profesör ve doçentlere yapılan 
ödemeler yeniden düzenlenmekte ve bu husustaki tereddütler açıklığa kavuşturulmaktadır. Söz 
konusu hüküm, daha önce bütçe kanunlarında yer almakta iken ilgili kanununa taşınmaktadır. 

b) Yükseköğretim kurumlarının yeterli öğretim elemanına sahip olmamaları halinde, Öğretim 
programlarının yürütülmesinde herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmalarının önlenmesi amacıyla diğer 
şehirlerdeki yükseköğretim kurumlarından gelen öğretim elemanlarına geçici görev yolluğu ve iki 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 635) 
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kat ek ders ücreti verilmesi öngörülmektedir. Söz konusu hüküm, daha önce bütçe kanunlannda yer 
almakta iken ilgili kanununa taşınmaktadır. 

c) Üniversiteler tarafından elde edilen gelirlerden, özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarların 
bir kısmının, başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin kitap ve kırtasiye ile beslenme yardımı 
ödemelerinde kullanılmasına imkan tanınmaktadır. Ayrıca, kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğ
renciler hakkında, 4857 sayılı Kanun ile 506 sayılı Kanunun hangi hükümlerinin uygulanacağı 
belirtilmektedir. Söz konusu hüküm, daha önce bütçe kanunlannda yer almakta iken asıl kanununa 
taşınmaktadır. 

d) Üniversitelerin döner sermaye gelirlerinden yapılacak ödemelere ilişkin bazı oranlar ve 
ödeme şartları emsalleri de dikkate alınarak yeniden tanzim edilmekte, ayrıca rektör ve rektör yar
dımcılarına, katkılarına bakılmaksızın döner sermaye gelirlerinden pay almaları imkanı sağlanmak
ta; ancak bu şekilde aylık olarak ödenebilecek tutara sınır getirilmektedir. Diğer taraftan, döner ser
maye gelirlerinin belirli bir tutannın araç, gereç, bilimsel araştırma ihtiyaçlan yanında devam et
mekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ile her türlü bakım ve onarım için har
canması öngörülmektedir. Söz konusu hüküm, daha önce bütçe kanunlannda yer almakta iken ilgili 
mevzuatına taşınmaktadır. 

e) Fıkra, yaz okullarına katılacak öğrencilerden alınacak öğretim ücretini belirlemekte; bunun 
belirlenmesine ilişkin esas ve usullere yer vermekte; bazı öğrenciler ve araştırma görevlileri için is
tisna getirmekte; yaz okulu gelirlerinin kullanımına ilişkin düzenlemeler yapmakta ve yaz okul-
lannda görevlendirilen öğretim elemanlanna ödenecek ders ve sınav ücretleri ile ilgili esaslar ön
görmektedir. 

Ayrıca, bazı alanlarda ikinci öğretim kapsamında tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, 
öğrencilerden alınacak öğretim ücretleri ile öğretim üyelerine ödenecek ek ders ücretlerinin Yük
seköğretim Kurulunca belirleneceği esası getirilmektedir. Söz konusu hüküm, daha önce bütçe 
kanunlarında yer almakta iken ilgili kanununa taşınmaktadır. 

f) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinde kısmi statüde çalışanlann taz
minat, yan ödeme, herhangi bir ek ücret ve döner sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek 
alamayacakları hükme bağlanmıştır. Ancak, bu hüküm uyannca kısmi statüde çalışan profesörlere 
makam tazminatı ödenmemekte iken açılan idari davalar sonucunda idare mahkemelerince kısmi 
statüde çalışan profesörlere makam tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmedilmiş ve Danıştay bu 
kararlar aleyhine yapılan temyiz ve karar düzeltme taleplerini reddetmiştir. Maliye Bakanlığının, 
söz konusu yargı kararları üzerine görüş değişikliğine giderek kısmi statüde çalışan profesörlere de 
makam tazminatı ödenmesi gerektiğini bildirmesinden sonra uygulama bu yönde devam ederken 
Sayıştay 6. Dairesince söz konusu personelin herhangi bir tazminat ve bu arada makam ve görev 
tazminatı almalarının mümkün olmadığına karar verilmiştir. Bunun üzerine, 4.3.2004 tarihli ve 
5103 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 5027 sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun 49 uncu mad
desine eklenen (v) bendinde, bu statüde istihdam edilenlere 15.3.2004 tarihinden sonra yapılacak 
makam ve görev tazminatı ödemeleri yeniden düzenlenmiş, ancak bu tarihten önceki dönem için 
yapılan ödemeler konusundaki sorunlar çözümlenememiştir. Bu düzenleme ile, tereddütleri ve fark
lı uygulamaları gidermek, geçmişte yargı kararları üzerine ödenmiş olan makam ve görev tazminat
larının geri alınarak ilgililerin zor durumda bırakılmalarını önlemek suretiyle güvenlerinin zedelen
memesini sağlamak ve geri alınan ödemelerin iadesi ile 15.1.2003 tarihinden sonraki dönem için 
varsa hiç yapılmamış olan ödemelerin gerçekleştirilmesi suretiyle adaletin tesisi amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, Üniversitelerde yaşanan diğer bir problemin çözülmesi konusunda yeni bir düzen
lemeye yer verilmektedir. 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre lisansüstü eğitim-öğretim 
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amacıyla yurt dışına gönderilenler ile 35 inci maddesine göre yurt içinde, başka bir üniversiteye 
lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla gönderilenlerden, öğrenimlerini tamamlayamamaları nedeniyle 
kadroları ile ilişikleri kesilenlere, eğitimin herhangi bir aşamasında her ne sebeple olursa olsun Tür
kiye'ye çağrılmış olanlara, yurt içindeki başka bir üniversitede kalmaları gereken süre içerisinde öğ
renimlerini tamamlayamamaları nedeniyle kadroları ile ilişikleri kesilenlere, atanma niteliklerini 
kaybetmemiş olmaları kaydıyla yeni bir imkan daha tanınmaktadır. Bunların, belli bir süre içerisin
de müracaat etmeleri şartıyla, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği yükseköğretim kurumların
daki durumlarına uygun öğretim elemanı kadrolarından birisine sınav şartı aranmaksızın ve açıktan 
atamaya ilişkin sınırlamalara tabi tutulmaksızın atanmaları sağlanmakta ve böylece mecburi hizmet 
yükümlülüklerini yerine getirmeleri imkanı verilmektedir. 

Diğer yandan, bu veya benzeri durumda olanların mecburi hizmetleri, buna ilişkin takibat ve 
tahsilatlarla ilgili hükümlere yer verilerek bu konudaki hukuki boşlukların giderilmesi sağlanmak
ta, bu alandaki farklı uygulamalar yerine genel bir uygulama getirilmektedir. 

Madde 3.- a) Emekli olduktan sonra makam veya yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesi, Emek
li Sandığı Kanununun ek 68 inci maddesinde belirli koşullara bağlanmıştır. Anılan maddenin dör
düncü fıkrasında, tazminat ödenmeyecek durumlar düzenlenmiştir. Buna göre emeklilerin yeniden 
kamuda görev almaları halinde söz konusu tazminatları kesilmektedir. Özellikle eğitim alanındaki 
ihtiyaçlar nedeniyle bu konuda birkaç yıldır bütçe kanunlarına hüküm konularak, eğitim alanına is
tisna getirilmiştir. Yapılan düzenleme ile eğitim alanında görev yapanlara tazminat ödenmesi im
kanı sağlanmakta ve asıl kanundaki yerinde düzenleme yapılmaktadır. 

b) Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne, sağlık kurum ve kuruluşları ile Maliye Bakanlığınca 
belirlenen birim fiyatlarının altında tedavi ücretleri ve iyileştirme araç bedelleri üzerinden anlaşma 
yapabilmesi yetkisi verilmektedir. 

Madde 4.- a) 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinde yapılan değişiklikle kamu 
idarelerinin taşıt alımına disiplin getirilmekte; ayrıca, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş
birliği kapsamında alınacak taşıtlar ile Başbakanlık hizmetlerinde kullanılacak hibe taşıtların 
ediniminde istisnai bir yöntem getirilerek uygulamanın kolaylaştırılması sağlanmaktadır. Söz 
konusu hüküm, daha önce bütçe kanunlarında yer almakta iken asıl kanununa taşınmaktadır. 

b) Anayasanın 158 inci maddesi ile Uyuşmazlık Mahkemesinin yüksek mahkemeler arasında 
yer aldığı hususu ve halihazırda uygulamada karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak Uyuşmazlık 
Mahkemesi Başkanının emrine ve zatına binek otomobili verilmesi sağlanmaktadır. 

Madde 5.-213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) 
bendinde yer alan personel ibaresi memurlar şeklinde değiştirilerek kapsam konusundaki tereddüt
ler giderilmekte, maddede yer alan "teşkilatında çalıştırılan personele, bütçe kanunları uyarınca 
yaptırılan fazla mesaiye ilave olarak'" ibaresi, bütçe kanunlarında böyle bir ödeme olmadığı için 
metinden çıkarılmakta, personel arasında adalet sağlanabilmesi için bu ödemeden mahsup edilecek 
diğer ödemeler sayılmak suretiyle konuya açıklık getirilmekte ve bu konuda davaların kaybına 
neden olan hukuki boşluklar ortadan kaldırılmaktadır. 

Madde 6.- 492 sayılı Harçlar Kanununun 81 inci maddesi, harçlarla birlikte harca tabi işlem
lerdeki zaruri giderlerin karşılığının peşin olarak tahsiline imkan tanımaktadır. 

Yabancı ülkelerde yaşayan birçok Türk vatandaşı olması nedeniyle tek bir sabit tarife belir
lenememekte olup, her ülkeye göre posta hizmetlerinin tarifesi farklılık göstermektedir. Uy
gulamayı kolaylaştırmak amacıyla, tarifenin Dışişleri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte belirlen
mesi öngörülmektedir. 
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Bazı durumlarda, posta giderinin kesin tutarı belli olmamakta, bu tutar konsoloslukların yap
mış olduğu yazışmalara göre zaman içerisinde kesinleşmektedir. Bu nedenle, tahsil edilen paralar 
emanet niteliğindedir. Posta giderinin kesinleşmesinden sonra kalan tutarların küçük tutarlar olması 
nedeniyle ilgilileri tarafından genellikle talep edilmemekte ve bu tutarlar uzun yıllar emanet hesap
larında beklemektedir. İlgilileri tarafından söz konusu mali yıl sonuna kadar talep edilmeyen veya 
ilgililerine iade edilmeyen tutarların Hazineye gelir kaydedilmesi öngörülmektedir. 

Madde 7.- a) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu mad
desinde yapılan değişiklikle, özel fınans kurumlarınca verilen süresiz teminat mektuplarının da bu 
Kanun kapsamında teminat olarak kabul edilmesi öngörülerek teminat alınacak belgelerin sayısı ar
tırılmakta ve Devlet iç borçlanma senetlerinin hangi değerler üzerinden teminat olarak kabul 
edileceği belirlenmektedir. Söz konusu hüküm, daha önce bütçe kanunlarında yer almakta iken il
gili mevzuatına taşınmaktadır. 

b) Maddede sayılan kişi ve kuruluşların Devlete ait olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren 
borçlarına karşılık olarak, mülkiyeti bu idarelere ait olan ve üzerinde herhangi bir takyidat bulun
mayan gayrimenkullerinin genel ve katma bütçeli kamu idarelerince ihtiyaç duyulması halinde 
Maliye Bakanlığınca satın alınması imkanı getirilmektedir. Söz konusu hüküm, daha önce bütçe 
kanunlarında yer almakta iken ilgili kanununa taşınmaktadır. 

Madde 8.- Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi 
teşebbüslerine yapılacak iktisadi transferler ve yardımların, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi 
Kanununa göre istisnadan yararlanmasına ilişkin olan söz konusu hüküm, daha önce bütçe kanun
larında yer almakta iken asıl kanununa taşımaktadır. 

Madde 9.- Tasfiye idaresince yapılmakta olan, genel bütçeye ait olup hizmet dışı kalmış olan 
taşınır mal satışlarında, geçici teminatın düşüklüğü bazı problemlere neden olmaktadır. Gerçek 
alıcılar yerine ihaleyi daha düşük bedelle almak isteyenler, teminatlarını yakmak suretiyle satışı 
kendi lehlerine engelleme gayreti içine girebilmektedirler. Teminat oranları yükseltilerek gerçek 
alıcıların ihaleye iştirakleri amaçlanmakta olup başka amaçlarla teminat yakma gayretlerinin önüne 
geçilmesi hedeflenmektedir. 

Diğer taraftan Devlet İhale Kanununun 26 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, özel fınans 
kurumlarınca verilen süresiz teminat mektuplarının da bu Kanun kapsamında teminat olarak alın
ması kabul edilmekte; böylece, teminata konu olabilecek belgelerin kapsamı genişletilmekte ve 
Devlet iç borçlanma senetlerinin hangi değerler üzerinden teminat olarak kabul edileceği düzenlen
mektedir. Söz konusu hüküm, daha önce bütçe kanunlarında yer almakta iken ilgili kanununa taşın
maktadır. 

Madde 10.- a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen sosyal tesislerin daha verimli ve bütçe 
disiplinine uygun bir şekilde işletilmesi, sağlık harcamalarının etkinleştirilmesi ve sağlıklı bir şekil
de izlenmesi amacıyla Maliye Bakanlığına verilen yetkilere açıklık getirilmektedir. Söz konusu 
hükümler, bütçe kanunundan ilgili mevzuatına taşınmaktadır. 

b) İlaç kullanımında tasarruf sağlanması ve kötüye kullanımların önlenmesi amacıyla Maliye 
Bakanlığına ilaç katılım paylarının maaştan kesilmesine karar verme yetkisi verilmektedir. Söz 
konusu hüküm, bütçe kanunundan ilgili mevzuatına taşınmaktadır. 

c) Maliye Bakanlığı Yüksek Eğitim Merkezinde mesleki konularda ders vermek üzere görev
lendirilen Bakanlık personeli ile Bakanlık dışındaki görevlilere yapılacak ders ve sınav ücreti 
ödemeleri yeniden düzenlenmektedir. 

Madde 11.- Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen ruhsatlandırma gibi bazı hizmetler karşılığın
da alınan bedellerin kullanımına ilişkin olan ve daha önce bütçe kanununda yer alan hüküm, 
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bilahare 4969 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile asıl mevzuatı olan 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye taşınmıştır. Ancak, hükmün uygulanma süresine ilişkin kısıtlama 
nedeniyle, 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun 49 uncu maddesinin (1) bendi ile uygulama 2004 yılı 
sonuna kadar uzatılmıştır. Yapılan yeni düzenleme ile süreye ilişkin kısıtlamanın kaldırılması sağ
lanmaktadır. 

Madde 12.- 27.6.1963 tarihli ve 261 sayılı Kanun uyarınca ihracatı geliştirmek amacıyla sağ
lanan teşvikler kapsamında geri verilecek paraların kesin olarak veya avans suretiyle ödenmesinin 
esas ve usulleri ile yapılacak inceleme sonunda fazla ödendiği tespit olunan veya zamanında mah
sup olunmayan tutarların takip ve tahsili hakkındaki söz konusu hüküm, daha önce bütçe kanun
larında yer almakta iken ilgili kanununa taşınmaktadır. 

Madde 13.- Kefalet Sandığına ilişkin hak ve alacaklardan; zaruri ya da mücbir sebeplerle takip 
ve tahsil imkânı kalmayanlar ile takip ve tahsil masraflarının asıl miktarı geçtiği tespit edilenlerin 
kayıtlardan çıkarılmasını düzenleyen hüküm, daha önce bütçe kanunlarında yer almakta iken asıl 
mevzuatına taşınmaktadır. 

Madde 14.- a) 2004 mali yılından itibaren analitik bütçe sınıflandırmasına geçiş ile birlikte, 
bütçe kanunu ile kesinhesap kanunlarının içeriği ve boyutu değişiklik göstermiştir. Kesinhesap 
kanunu tasarısının dördüncü düzeyde hazırlanması, tasarının boyutunu önemli ölçüde artıracak ve 
uygulamada birtakım sorunlara yol açabilecektir. Bütçe kanunlarının ikinci düzeyde oylandığı 
hususu da dikkate alınarak kesinhesap kanun tasarılarının ekonomik sınıflandırmanın ikinci 
düzeyinde hazırlanması sağlanmaktadır. 

b) 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun 11 inci maddesinin (d) bendinde yedek ödenekten 
yapılacak aktarmalarda Hazine Müsteşarlığı bütçesinin (05) ve (08) ekonomik sınıflandırma kodun
da yer alan tertipleri hariç tutulmuş olup, bu tertiplere yedek ödenekten aktarma yapılması gerek
tiğinden ilgili ibare madde metninden çıkarılmaktadır. 

c) 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun 17 nci maddesinin (a) bendinin 10 uncu fıkrasında 
değişiklik yapılarak aynı kuruluş bütçesi içinde fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma ayırımına 
bakılmaksızın veya kuruluşların bütçelerinden Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertiplerine aktarma 
yapmaya Maliye Bakanına yetki verilmektedir. Ayrıca yedek ödenekten yapılacak aktarmalara 
getirilen miktar sınırlamaları analitik bütçe uygulamasının ilk yılı olması nedeniyle ödenek ihtiyacı 
olan tertiplere aktarma yapmayı engellediğinden ve kuruluşların hizmetlerinin aksamasına neden 
olduğundan bu aktarma sınırlamalarının bulunduğu 17 nci maddenin (c) ve (d) bentleri yürürlükten 
kaldırılmaktadır. 

d) Kamu kurum ve kuruluşlarına bütçe kanunu ile tahsis edilen 40.000 adet kadronun 2004 yılı 
ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu bağlamda üniversitelerin 
araştırma görevlisi kadrolarına olan ihtiyaçlarının had safhada olduğu gözlemlenmiştir. Dolayısıy
la araştırma görevlisi kadrolarının 40.000 kadro sınırlamasının kapsamı dışında tutulmasının bilim
sel araştırma ihtiyaçları ve eğitim politikalarının gerekleri açısından daha yararlı olacağı değerlen
dirildiğinden söz konusu yasal düzenlemenin yapılması ihtiyacı ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

e) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün, 6326 sayılı Petrol Kanununun 78 
inci maddesi gereğince Devlet hissesi ödediği dikkate alınarak bu kapsamda alım satımını yaptığı 
ham petrolden elde ettiği hasılat 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun 36 nci maddesi uyarınca alınan 
pay kapsamından çıkarılmaktadır. 

f) Özelleştirme sonrası mevcut işçilerden iş sözleşmesi feshedilerek işsiz kalan personelin 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi çerçevesinde geçici personel statüsünde istihdam 
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edilmesi amaçlanmış bu suretle Devletin ihtiyaç duyduğu yardımcı hizmetler alanındaki ara per
sonel ihtiyacı da karşılanmış olacaktır. 2004 yılında istihdam edilecek bu nitelikteki geçici personel 
ile Millî Eğitim Bakanlığında çalışan usta öğreticilerin aylıkları için ihtiyaç duyulan ödenek ihtiyacı 
veya eksikliğinin giderilmesi amacıyla söz konusu değişiklik yapılmaktadır. 

g) 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun 49 uncu maddesinin (ö) bendine 2003 yılında Gümrük 
Müsteşarlığı bütçesine özel ödenek kaydedilen ödeneklerden Bayındırlık ve İskân Bakanlığı büt
çesine aktarılıp harcanamayan tutarların devren özel gelir ve ödenek kaydedilmesine ilişkin Maliye 
Bakanına yetki veren bir bent eklenmektedir Bu bent ile 2003 yılında başlamış olan yatınmlann 
tamamlanması amaçlanmaktadır 

Madde 15.- 27.11.1994 tarihinden itibaren özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışmak
ta iken iş akitleri feshedildiği için kamu kurum ve kuruluşlannda geçici personel statüsünde istih
dam edilen kişilere ödenecek özlük haklarının 31 Aralık 2004 tarihine kadar Özelleştirme Fonun
dan karşılanması öngörülerek 2004 bütçesine herhangi bir yük getirmesi önlenmektedir. 

Madde 16.- 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde ödenmekte olan ik
ramiyelerin hesabında esas alınacak katsayıya açıklık getirilmekte ve söz konusu hüküm, bütçe 
kanunundan asıl mevzuatına taşınmaktadır. Diğer taraftan, bu ödemelerin hangi kurum bütçesinden 
yapılacağına ilişkin mevcut tereddütleri ortadan kaldıracak düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 17.- Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ.'nin bir önceki yıla ait kâr paylarından Hazineye 
isabet eden tutann, Hazineden olan politik risk alacaklarına mahsup edilmesini düzenleyen hüküm, 
daha önce bütçe kanunlarında yer almakta iken asıl kanununa taşınmaktadır. 

Madde 18.- Üniversitelerde gerçekleştirilen ikinci öğretim kapsamında; öğretim elemanlarına 
ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele ödenecek fazla çalışma ücretlerinin toplamına bir 
sınır getirilerek bu konudaki eksiklik ortadan kaldmlmaktadır. 

Madde 19.- Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi, 27.1.2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanun 
ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışına çıkarılmıştır. Ancak, kuruluşa, anılan 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bir KİT olarak faaliyetlerini sürdürürken, 18/9/1998 
tarihli ve 98/11776 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Rad
yo ve Televizyon Kurumuna Türksat 1-C uydusu üzerinden yayın yapması için band tahsis edilmesi 
görevi verilmiş ve tahsis edilen bandın yıllık kira ücretinin Hazinece karşılanması öngörülmüştür. 
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine verilen görev halen devam ettiği için görev zaran 
alacakları oluşmakta ve söz konusu görev zararlarının mahsup edilebilmesini sağlayacak düzen
lemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu ihtiyacı karşılayacak hüküm, daha önce bütçe kanun
larında yer almakta iken ilgili kanununa taşınmaktadır 

Madde 20.- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca işsizlik sigor
tasının gerektirdiği ödemeler ile hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere sigortalılar tarafın
dan % 2, işverenler tarafından % 3 ve Devlet katkısı olarak % 2 oranında işsizlik sigortası primi 
ödenmesi gerekmektedir. 

Ancak, 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrasında ülke ekonomisinin yeniden canlanma 
sürecine girmesinde büyük önem taşıyan reel sektörün desteklenmesi amacıyla, 2002 yılında İşsiz
lik Sigortası Fonu katkı payı oranlarının birer puan düşürülmesine karar verilmiş ve anılan düzen
leme 2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile gerçekleştirilmiştir. Anılan düzenlemeye 2003 ve 2004 Yılı 
Bütçe Kanunlarında da yer verilmiştir. İşgücü maliyetlerindeki prim yükünün düşürülmesi suretiy
le reel sektörün desteklenmesi amacıyla, anılan düzenleme sürekli hale getirilmekte ve asıl mev
zuatına taşınmaktadır 
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Madde 21.- 1.6.2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanunda gerekli değişiklik yapılarak, Tarım Satış 
Kooperatif ve Birliklerinin bazı borçlan ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından kullandırılan ve 
Hazine kaynağına dönüşen kredilerin tasfiyesi ve terkinine ilişkin hususlar düzenlenmekte, aynca 
anılan Kooperatif ve Birliklerinin bazı banka borçlan ve bunlann Hazine tarafından üstlenilmesi 
ve tasfiyesine ilişkin hususlar da hüküm altına alınmaktadır. Böylece, yıllardır bütçe kanunlarında 
yer alan düzenlemelerin asıl mevzuatına taşınması sağlanmaktadır. 

Madde 22.- a) 15.11.2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile; Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve/veya Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi tarafından 
devir alınacak taahhütler ile aktifler arasındaki menfi farkın Hazinece ödenmesi, bunların devir 
bilançoları esas alınarak kesinleştirilmesi, taahhütlerden nakde dönüşenlerin nasıl ödeneceği, Ban-
kalann kâr paylarından Hazineye isabet eden tutarlar ile mahsubu gibi hususlar hüküm altına alın
makta ve bütçe kanunlarında yer alan düzenlemelerin asıl yerine taşınması sağlanmaktadır. 

b) Anılan Kanunda yapılan diğer bir değişiklik ise, söz konusu devirden dolayı T.C. Ziraat 
Bankası bilançosunda görünen alacakların özelleştirme süreci başlayana kadar karşılık ayrılarak 
giderilmesini ve bu karşılıkların ayrıldıkları yıla ait kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 
olarak kabul edilmesini öngörmektedir. 

c) Anılan Kanuna eklenen geçici madde ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası 
A.Ş.'nin ve T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla Tarım Kredi Kooperatiflerinin avans olarak tasfiyesi 
yapılan görev zararı ve/veya gelir kayıplarının kesin tespitini teminen yapılacak nihai inceleme 
sonuçlarına göre Hazinece yapılacak ödemelere ilişkin hususlar düzenlenmekte, Bankalann kâr 
paylanndan Hazineye isabet eden tutarları, Hazineden olan görev zararı veya gelir kaybı alacak-
lanna mahsup etme yetkisi verilmektedir. Böylece, söz konusu hüküm, daha önce bütçe kanunların
da yer almakta iken ilgili kanununa taşınmaktadır. 

Madde 23.- 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanununda gerekli değişiklikler yapılarak, para 
piyasası nakit işlemleri ile Devlet dış borçları ile ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödeme 
ve işlemlerin vergi ve harçlardan istisna tutulmasına ilişkin hüküm, daha önce bütçe kanunlarında 
yer almakta iken ilgili kanununa taşınmaktadır. 

Madde 24.- 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesinin 4 üncü bendinde, 
"Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan kâr, müesseselerde teşekküle, teşekküllerde ise öden
memiş sermayeye mahsup edildikten sonra bakiyesi Hazineye devredilir." hükmü yer almaktadır. 
Kamu iktisadi teşebbüslerinin yıllık yatırım ve finansman programı anılan Kanun Hükmünde Karar
name gereği Hazine ve DPT Müsteşarlığı tarafından müştereken hazırlanmakta, toplam KİT sistemi 
için bir finansman dengesi bulunmakta, bu çerçevede kuruluşların temettü ödeme politikası belirlen
mekte ve genel bütçeyle bağlantı kurulmaktadır. Anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili mad
desinin şu andaki haliyle uygulanması halinde, kuruluş kârlan otomatik olarak ödenmemiş ser
mayeye mahsup edilebilmekte veya kuruluşlara bırakılmakta, bu durum genel bütçenin gelir gider 
dengesinin sağlanmasını ve kuruluşlann nakit dengesini güç duruma sokmaktadır. Bu kapsamda, 
anılan Kararname maddesi, her yıl bütçe kanunlarında uygulanmayacak hükümler arasında sayıl
makta ve "Kamu iktisadi teşebbüslerinin kârlan" başlığı altında yeniden düzenlenmektedir. Yapılan 
düzenleme ile, her yıl bütçe kanunlarına konulan bu hükümler, ilgili mevzuatına taşınmaktadır. 

Aynı şekilde Bütçe Kanunlarında uzun yıllardır yer alan bu konudaki diğer bazı hususlar da asıl 
mevzuatına taşınmaktadır. Bu hükümler; anılan kuruluşların Hazineye isabet eden kârlannın nasıl 
ödeneceği, KİT'lerin yatırım ve finansman programının daha etkin uygulanması ve takibi açısından, 
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, bazı tedbirleri alma ve uygulama konusunda yetkili 
olacağı gibi hususları içermektedir. 
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Bilindiği üzere, KİT'lerin yatırım ve finansman programı ile belirlenen finansman dengelerinin 
sağlanması, hesaplarının daha düzenli bir hale getirilmesi ve borç-alacak ilişkilerinin temizlen
mesini teminen her yıl mahsup işlemi yapılmaktadır. Yapılan mahsup işlemlerinin yasal dayanağı 
anılan Kanun Hükmünde Kararnamede yer almadığından bunu sağlayacak hüküm de her yıl bütçe 
kanunlarına konulmuştur. Yapılan düzenleme ile bu hüküm de ilgili mevzuatına taşınmaktadır. 

Madde 25.- 22.1.2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları 
ile İlişkilerine Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinde yer alan "Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren altı ay içinde" ibaresi, uygulamadan kaynaklanan zorunluluklar ve mahkemelerin iş 
yoğunluğu dikkate alınarak "31.12.2005 tarihine kadar" ibaresi ile değiştirilmektedir. 

Ayrıca, anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kumlan dernek ve vakıfların kamu 
kurum ve kuruluşları ile ilgili almış oldukları isimler ile tüzük ve senetlerindeki kamu görevlilerinin 
unvanlarını kullanma hakları saklı tutulmaktadır. 

Madde 26.- Madde kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kendi bütçeleri veya tasarruf
ları altında bulunan bütün kaynaklarının T.C. Merkez Bankası veya muhabiri olan bankalar nezdin-
deki bir hesaba yatırmaları ve ödemelerini bu hesaptan yapmaları esası getirilerek kamu kaynak
larının kullanımında etkinlik sağlanması amaçlanmaktadır. 

Buna uymayan yöneticiler ve saymanlar hakkında şahsi ve müteselsil sorumluluk getirilmesi 
de bu maddenin uygulanmasını güçlendirici bir nitelik taşımaktadır. Diğer taraftan, bu maddeye ay
kırı bir şekilde elde edilen nemaların da genel bütçe geliri olarak kaydedilmesi yönünde yaptırım 
öngörülmektedir. 

Ayrıca, maddenin uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemeye, kaynaklar, kurumlar ve 
bankalar itibarıyla istisnalar getirmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye 
Bakanının müşterek teklifi üzerine Başbakan yetkili kılınmaktadır. 

Madde 27.- Sağlık harcamalarının etkinleştirilmesi amacıyla, tedavi kurum veya kuruluşlarına 
yapılacak ödemelerin tetkiki amacıyla Maliye Bakanlığınca belirlenecek saymanlıklarda Sağlık 
Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında tabip ve eczacı kadrolarında çalışan personelin, bu per
sonelin bulunmadığı durumlarda ise diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bu unvanlarda çalışan per
sonelin asli görevlerinin yanında talep üzerine Sağlık Bakanlığının izni ile Maliye Bakanlığınca 
görevlendirilmesi imkânı getirilmekte; söz konusu tetkikin yapılacağı saymanlıkların, görevlen
dirilecek personelin sayıları ve ücretleri ile bunların çalışma usul ve esaslarının Maliye Bakanlığı 
ve Sağlık Bakanlığınca müştereken belirlenmesi öngörülmektedir. 

Madde 28.- Üniversitelerin proje çalışmalarına öncülük etmelerini sağlamak ve 5018 sayılı 
Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan idarelerin giderek artan ihtiyacını karşılamak 
amacıyla yeni bir düzenleme yapılmaktadır. Buna göre, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası 
kuruluşlarla ya da konsorsiyumlarla yürütülen projelerle ilgili olarak üniversite veya anılan kuruluş
larca proje karşılığı temin edilen tutarların, ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel 
hesaplarda izlemesi imkânı getirilmektedir. Proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamın
da ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan memurlar ile diğer kamu görevlilerine ve hizmetinden 
yararlanılacak diğer kişilere proje sözleşmesinde belirlenen ücretler de dahil olmak üzere projeye 
yönelik yapılacak her türlü harcamaların, proje sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde, 
proje kaynaklanndan gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Böylece, başta üniversiteler olmak 
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üzere anılan projeleri üstlenme yolundaki girişimlere çok büyük engel teşkil eden aksaklıklar or
tadan kaldırılmakta ve yeni imkânların yolu açılmış olmaktadır. 

Madde 29.- a) Birkaç yıldır bütçe kanunlarında yer alan ve bütçe disiplini açısından önemli 
olan hüküm ilgili kanununa taşınmaktadır. 18.6.1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanunun 9 uncu mad
desindeki "en geç 15 gün içerisinde, ödeme emri beklenmeksizin" ibaresi madde metninden çıkarıl
makta ve anılan maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılarak, yeşil kart ödemelerinde ödenek-
siz harcama yapılması imkanı ortadan kaldırılmaktadır. 

b) 4.3.1997 tarihli ve 570 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi yürürlük
ten kaldırılarak bu alandaki bir aksaklık giderilmekte, dengesizlik yaratan ilave puan ödemesi kal
dırılmaktadır. Böylece Gümrük Müsteşarlığındaki ödeme limiti de diğer kurumlardakine eşit hale 
getirilmiş olmaktadır. 

c) 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılarak, bu 
Kanunun geçici birinci maddesi ile yapılan düzenlemenin uygulanması sağlanmaktadır. 

d) 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununda yer alan bazı maddelerin yayımı tarihinde yürürlüğe 
girmeleri öngörüldüğünden hukuki sorun ortaya çıkmaması açısından ilgili maddelerin yürürlükten 
kaldırılması sağlanmaktadır. 

Geçici Madde 1.- Madde, etkin bir bütçe politikasının izlenmesi ve kaynak kullanımında etkin
liğin sağlanması amacıyla döner sermayeli işletmelerin aylık gayrisafı hasılatından kesinti yapıl
ması imkânı getirmekte, süresinde yatırılmaması halinde yaptırım uygulanmasını öngörmekte ve 
döner sermaye işletmelerinin birleştirilmesi, devredilmesi ve tasfiye edilmesi konusunda Maliye 
Bakanına yetki vermektedir. 

Geçici Madde 2.- Uzun yıllardan beri bütçe kanunlarında yer alan anılan düzenlemenin bütçe 
kanunu yerine ayrı bir kanunda düzenlenmesi sağlanmaktadır. Buna göre; irtifak hakkı verilen özel 
iskelelerden alınan nispi kira bedelleri, Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Mey
danları İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından, konsolide bütçe dışındaki kurum ve kuruluşlar ile özel 
ve tüzel kişiler adına yapılacak bazı hizmetler karşılığı alınacak bedeller ile telekomünikasyon hiz
meti veren işletmecilerden lisans ve ruhsat ücretleri üzerinden tahsil edilecek tutarlann, hangi şart
larda bütçe geliri, özel gelir ve özel ödenek kaydedileceği, bunların nasıl ve hangi hizmetlerde kul
lanılacağı ve devrine ilişkin hususlar hüküm altına alınmaktadır. 

Ayrıca, 10.8.1993 tarihli ve 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 8 inci mad
de gereğince tahsil edilen ve saymanlık hesabına yatırılan payın ne kadarının bütçeye gelir kay
dedileceği ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün, yerli ve yabancı alıcılara verdiği hiz
metler karşılığı elde ettiği tutarlann özel hesapta tutulması, bu hesabın kullanılması, özel gelir ve 
özel ödenek kaydı ile devri gibi diğer hususlar da düzenlenmektedir. 

Geçici Madde 3.- Elçilik ve konsolosluklarda yapılacak konsolosluk işlemleri için zorunlu 
gider olarak posta ve haberleşme masrafları karşılığı tahsil edilen miktarlardan harcanmayan kısım
ların değerlendirilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı bütçesinde açılacak tertiplere özel ödenek kay
detme ve devir yetkisi verilerek uzun yıllardır süren aksaklık giderilmektedir. 

Geçici Madde 4.- Mevzuatı gereği alınarak saymanlıklara teslim edilen, ancak çeşitli nedenler
le iade edilemediğinden veya gelir kaydedilemediğinden saymanlık hesaplarında bugüne kadar dev
redilerek gelen eski yıllara ait teminat mektuplarının tasfiyesi amaçlanmaktadır. 

Madde 30.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 31.- Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/825 2.7.2004 
Karar No. : 94 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca 4.6.2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, 

Başkanlıkça 15.6.2004 tarihinde tali komisyon olarak Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komis
yonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Bazı Kanun ve Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 28.6.2004, 
29.6.2004 ve 30.6.2004 tarihlerinde yaptığı 61, 62 ve 63 üncü birleşimlerde Hükümeti temsilen 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN ve Devlet Bakanı Ali BABACAN ile Maliye Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, TC. Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Müsteşarlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip, 
görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi Anayasanın 161 inci maddesi, bütçe kanunlarında, bütçe gelir ve giderlerini il
gilendiren ve malî yılla sınırlı etkiler doğuran hükümler dışında bütçe ile doğrudan ilgili olmayan 
hükümlere yer verilemeyeceğini hükme bağlamıştır. Ancak, son yıllarda, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin yoğun gündemi nedeniyle ilgili kanunlarda değişiklik yapılmasının zaman almasından 
dolayı bütçe kanunlarında bütçe ile doğrudan ilgili olmayan hükümlere de yer verilmeye başlanmış
tır. Bu durum, bütçe kanununun kendine özgü bir yasama sürecine tâbi olmasından dolayı, yıllar 
itibarıyla değişiklik yapılması ihtiyacı doğan bütçe uygulamaları ile ilgili kanun hükümlerinin, büt
çe kanunlarına konularak yasama sürecinin kolaylaştırılması gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. 

Yıllardır süren bu uygulamalar, bütçe kanununu çağdaş bir görünümden uzaklaştırırken mev
zuatta süreklilik sağlanmasını zorlaştırmıştır. Diğer taraftan, Anayasanın 161 inci maddesine ay
kırılık nedeniyle, bütçe kanunlarının bazı maddeleri hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından 
yürütmeyi durdurma ve iptal kararlan verilmektedir. Bu durum bütçe uygulamalarında hukuki boş
luk yaratması yanında, bütçe hedeflerine ulaşılmasında belirsizliklerin ortaya çıkmasına neden ol
maktadır. Bütçe kanununu çağdaş bir görünümden uzaklaştıran bu uygulamaların önüne geçilmesi, 
mevzuatta süreklilik sağlanması ve Anayasanın 161 inci maddesine uygun hale getirilmesi amacıy
la ilgili kanunlarda düzenleme yapılması gereği hasıl olmuştur. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 
- Bütçe kanununda, bütçe uygulamaları ile ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler

de yapılan düzenlemelerin kendi kanunlarında yapılması, 
- Diğer bazı kanunlarda yer almakla birlikte son dönemde Anayasa Mahkemesi tarafından ip

tal edilen hükümlerin yeniden yasa ile düzenlemesi, 
- Yürütmeyi durdurma veya iptal başvurusu olmamakla birlikte yetki kanunlarının iptali 

nedeniyle bazı konulardaki yasal eksikliklerin giderilmesi, amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 429 sayılı Harçlar 
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Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 7338 sayılı Veraset ve İn
tikal Vergisi Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilât ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 2489 sayılı Kefalet Kanunu ve 406 sayılı 
Telgraf ve Telefon Kanunu gibi kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler yapılmasının, 

öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Tasarının geneli üzerinde yapılan müzakerelerde 
- Tasarının özü itibariyle olumlu karşılandığı, ancak özellikle kamu çalışanları ile ilgili yapılan 

düzenlemelerin bazı kamu çalışanlarını kapsaması nedeniyle eşitlik ilkesi açısından Anayasaya ay
kırı olabileceği, 

- Çok farklı konularda düzenlemeler öngörüldüğü, bu nedenle getirilen düzenlemelerin ihtiyaç
ları tam olarak karşıladığından kuşku duyulduğu, 

- Tasarıda özel ödenek ve özel gelir uygulamalarına olanak veren düzenlemelerin yer aldığı, 
bunun bütçe birliği ve ön izin ile bütçe harcamalarında şeffaflık ilkelerine uygun düşmeyeceği, ay
rıca, TBMM'nin bütçe hakkını kullanması anlamına gelen ön izin ilkesine özen gösterilmesinin de 
önemli olduğu, 

- İşsizlik sigortası kesintilerinin 2004 yılı bütçe Kanunu ile yaklaşık bir puan azaltıldığı, bunun 
Tasan ile sürekli hale getirilmesinin malî boyutlarının ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği, 

- Sosyal güvenlik sisteminin önemli bir ayağını oluşturan işsizlik sigortası ile ilgili düzenlemenin, 
bu sisteminin tamamını ele alan bir düzenleme çerçevesinde değerlendirilmesinde yarar bulunduğu, 

- Kamuda taşıt kullanımına yönelik olarak hazırlanan düzenlemenin memnuniyetle karşılan
dığı, bununla kamudaki araç kullanımının daha rasyonel hale geleceği, 

- Yeşil kart uygulamasına yönelik olarak Tasanda yer alan düzenlemenin sağlık kuruluşlannın 
yeşil kartlı hastalan kabul etmekten kaçınmalarına yol açabileceği, bunun sosyal devlet ilkesi ile 
bağdaşamayacağı, 

- Tasanda vergi istisnalanna yönelik düzenlemelerin malî boyutunun ortaya konulması gerektiği, 
- Üniversitelerin araştırma olanağını artıran düzenlemenin üniversitelerin Avrupa standartların

da araştırma yapmalarına olanak sağlayacağı, 
- Yurtdışında yüksek lisans veya doktora programlarını bitiremeyenlerin, sınav şartı aranmak

sızın üniversitelere öğretim elamanı olarak atanmasının doğru bir yaklaşım olmadığı, bunun 
başarısızlığın takdir edilmesi olarak değerlendirilmesi anlamına geleceği, 

- Kamu haznedarlığı konusunda daha aynntılı çalışma yapılmasında yarar görüldüğü, kapsama 
dahil olacak kamu kuruluşlannın dikkatli bir şekilde belirlenmesi gerektiği, özel hukuk hüküm
lerine tâbi olarak serbest piyasada faaliyet gösteren kamu kuruluşlarının kapsama dahil olmasının, 
bu kuruluşların etkin bir şekilde faaliyet göstermelerine engel teşkil edebileceği, 

Şeklindeki görüş ve değerlendirmeleri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açık
lamalarda ise; 

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 161 inci maddesi ile bütçe kanunlanna, bütçe ile ilgili 
hükümler dışında hiçbir hüküm konulamayacağının hükme bağlandığı, bu nedenle bütçe kanun
larında bütçe gelir ve giderlerini ilgilendiren ve malî yılla sınırlı etkiler doğuran hükümler dışında 
bütçe ile doğrudan ilgisi olmayan hükümlere yer verilmemesinin amaçlandığı, 

- Geçmiş bütçe uygulamalarına bakıldığında, bütçe ile doğrudan ilgisi olmayan hükümlerin 
bütçe kanunlarında yer aldığı, yıllardır süren bu uygulamalara son verilmesi, bu konudaki Anayasa 
Mahkemesi Kararlannın gereğinin yerine getirilmesi ve bütçe kanunlannın daha çağdaş bir yapıya 
kavuşturulması amacıyla Tasannın hazırlandığı, 
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- Tasarıda Anayasa Mahkemesinin geçmişte vermiş olduğu çeşitli iptal kararlarından kaynak
lanan hukuki boşlukların giderilmesine yönelik düzenlemelere de yer verildiği, 

- Başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 4749 sayılı 
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere 24 Kanun ve 
4 Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapıldığı, 

- Tasarıda yapılan düzenlemeler ile daha önce bütçe kanunlarında yer alan; yurt dışı eğitim, tez-
siz yüksek lisans uygulaması, yaz okulu uygulaması, kamu iktisadi teşebbüslerinin kârları ve kamu 
haznedarlığı gibi birçok düzenlemenin asıl kanunlarında yapılmasının öngörüldüğü, 

- Bu düzenlemeler sonucunda, önümüzdeki yıllarda hazırlanacak Genel Bütçe ve Katma Büt
çe Kanun Taşanlarının, madde sayısı açısından önemli ölçüde azalmış olarak hazırlanabileceği, 

• - 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin dayanağı olan 18.5.1994 tarih ve 3990 sayılı Yet
ki Kanununun, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinden dolayı, iptal hükmünün 
doğuracağı hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı 
maddesinde düzenleme yapıldığı, 

- Üniversitelerin öğretim elemanı konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 2547 sayılı 
Kanun çerçevesinde öğrenimlerini tamamlayamamalan nedeniyle kadroları ile ilişkileri kesilenlere, 
yurt dışından Türkiye'ye çağnlmış olanlar ile süresinde eğitimini tamamlayamamış olanlara, atanma 
niteliklerini kaybetmemiş olmaları kaydıyla öğretim elamanı olarak atanabilmelerinin öngörüldüğü, 

- Özelleştirme mağdurlannın probleminin çözülmesi amacıyla, bu kapsamdaki çalışanlann ih
tiyaç duyulan kamu kurum ve kuruluşlannda geçici personel olarak çalıştırılmasına olanak sağlayan 
bir düzenlemenin yapıldığı, 

- Avrupa Birliği ve uluslar arası kuruluşların kaynaklanndan gerçekleştirilecek projelerin kul
lanılmasına yönelik olarak, mevcut düzenlemeler çerçevesinde yaşanan problemlerin giderilmesine 
yönelik düzenlemeler yapılarak, bu projelerin uygulanmasında karşılaşılan aksaklıkların gideril
mesinin amaçlandığı, 

İfade edilmiştir. 
Tasannın geneli üzerinde yapılan görüşmeleri müteakip, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuz

ca da benimsenerek maddeler üzerindeki görüşmelere geçilmiştir. 
Tasannın; 
Çerçeve 1 inci maddesi; 
- 657 sayılı Kanunun 80 inci maddesi ile ilgili hususları düzenleyen (c ) bendinin çerçevesinin 

redaksiyona tâbi tutulması, 
- Avrupa Birliğine üyelik sürecinde, ifade özgürlüğünün genişletilmesi ve Bilgi Edinme 

Kanunu uygulamalanna uyum sağlanması amacıyla yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslanna 
veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veren kamu görevlilerine aylıktan kesme 
cezası yerine, kınama cezası verilmesine yönelik 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin kınama 
cezalannı düzenleyen (B) bendine (m) alt bendi olarak eklenmesini düzenleyen hükmün metne (d) 
bendi olarak eklenmesi ve müteakip bentlerin teselsül ettirilmesi, 

- Yurtdışına eğitim amacıyla gönderilenlerin başansızlık ve geri çağnlma hallerinde fiilen 
döviz olarak yapılmış olan her türlü masraflarının tahsili ile ilgili hususlann objektif kriterlere bağ
lanması amacıyla 657 sayılı Kanunun Ek 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasını değiştiren bir düzen
lemenin (g) bendi olarak maddeye eklenmesi ve müteakip bentlerin teselsül ettirilmesi, 

- (g) bendi, (i) bendi olarak ve çerçevesine "ek" ibaresinin eklenmesi, 
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- (h) bendi, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin kademe ilerlemesiyle ilgili hususları 
düzenleyen (D) bendinin, yetkili olmadığı halde basına bilgi ve demeç veren kamu görevlileri ile il
gili olarak yürürlükten kaldırılan (g) alt bendi çerçevesinde verilen disiplin cezalarının, 125 inci 
maddenin kınama cezalarını düzenleyen (B) bendine yeni eklenen (m) alt bendi çerçevesinde veril
miş sayılacağını hükme bağlayan bir düzenlemenin 657 sayılı Kanuna geçici 35 inci maddenin ek
lenmesini teminen yeniden düzenlenmesi ve bendin çerçevesinin buna paralel olarak redaksiyona 
tâbi tutulması, 

- (i) bendi ile değiştirilen 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelin "V-Avukatlık Hizmetleri 
Sınıfı" başlıklı bölümüyle ilgili düzenlemede yer alan unvan, derece ve ek gösterge ibarelerinin il
gili mevzuatında bulunması nedeniyle metinden çıkarılması, 

Suretiyle, 
Çerçeve 2 nci maddesi; 
- (c) bendi ile düzenlenen 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin sonuna eklenen birinci fık

rasındaki "kitap ve kırtasiye ile beslenme" ibaresi, "kitap, kırtasiye ile beslenme ve barınma" şek
linde değiştirilmesi, 

- (d) bendi ile düzenlenen 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü 
paragrafında; rektör ve yardımcıları ile gelirin elde edildiği fakültelerin dekan ve yardımcıları, baş
hekim ve yardımcıları olarak yönetim görevi yürütenlerin, döner sermayeye bir fiil katkı sağlayacak 
hizmet verememe durumları dikkate alınarak, bunların emsallerine nazaran gelir kayıplarını gider
mek ve fazla mesainin fiilen ileri saatlere kaydırılması nedeniyle hastaların gereksiz yere bek
lemelerini önlemek amacıyla ilgili ibare değişikliklerinin yapılması ve (d) bendinin çerçevesinin 
kanunların hazırlanmasında uygulanacak esas ve usuller doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, 

- Emeklilik mevzuatı uyarınca bir süre öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra Bakanlar 
Kuruluna veya Yasama Organı üyeliğine seçilenlerden, bu görevleri bittikten sonra emekliliğe hak 
kazanıp emekli olanlardan yeniden öğretim üyeliğine dönenlerin, emekli aylıklarının kesil-
memesine ve ek ders, sınav ücreti ile döner sermaye payı ödenmesine yönelik bir düzenlemenin 
2547 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin (a) fıkrasına eklenmesi öngörülen bendin, (e) bendi olarak 
maddeye eklenmesi ve müteakip bentlerin teselsül ettirilmesi, 

- (e) bendinin çerçevesine "ek" ibaresinin eklenmesi, 
- (f) bendi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 51 inci maddesinin beşinci fıkrasına, Tasarının 

kanunlaşmasından sonra lisans üstü öğretimlerini başarı ile tamamlayanların da bu madde kap
samında sağlanan haklardan yararlanması amacıyla "tamamlamış olmaları" ibaresinden sonra gel
mek üzere "veya tamamlamaları" ibaresinin eklenmesi, 

Suretiyle; 
Çerçeve 3 üncü maddesi; 
- Emekli Sandığına tâbi görevlerinden ayrılanların, bu görevlerinden ayrılmalarından itibaren 

6 ay içinde kurumlarına başvurarak, ayrıldıkları kadronun emeklilik keseneği ile kurum karşılık
larını 5434 sayılı Kanuna göre ödemeleri şartı ile, isteğe bağlı iştirakçilik statüsünü seçebilmelerine 
imkan veren bir bendin, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasına (p) bendi 
olarak eklenmesi ile aynı fıkranın (o) bendinden sonra gelen paragraftaki "iştirakçi" ibarelerinin, 
"iştirakçi ve isteğe bağlı iştirakçi" olarak değiştirilmesini öngören bir düzenlemenin (a) bendi olarak 
maddeye eklenmesi ve müteakip bentlerin teselsül ettirilmesi, (b) bendinin çerçevesine "ek" 
ibaresinin eklenmesi, 

Suretiyle; 
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Çerçeve 4 üncü maddesi; (b) bendi ile düzenlenen 237 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvele 
yapılan ilaveyle ilgili düzenlemede yer alan "adet", "cinsi" ve "en az kullanma süresi" ibarelerinin 
metinden çıkarılması, suretiyle, 

Çerçeve 5 inci maddesi; çerçevesinin redaksiyona tâbi tutulması suretiyle; 
Çerçeve 6 ncı maddesi aynen, 
Çerçeve 7 nci maddesi, 
- (a) bendi ile düzenlenen 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (3) numaralı bendinde yer 

alan "senetleri ve" ibaresi, "senetleri veya" şeklinde değiştirilmesi, 
- (b) bendi ile 6183 sayılı Kanuna eklenen geçici 8 inci maddesindeki "31.12.2008" tarihinin, 

"31.12.2007" olarak değiştirilmesi, 
suretiyle; 
Çerçeve 8 inci maddesi aynen, 
Çerçeve 9 uncu maddesi; (b) bendi ile düzenlenen 2886 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin (c) 

bendindeki "senetleri ve" ibaresi, "senetleri veya" olarak ve bent çerçevesinin redaksiyona tâbi 
tutulması suretiyle; 

Çerçeve 10 uncu maddesi; 
- (a) bendi, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin yeniden düzen

lenen (o) bendi ile aynı maddeye eklenen (r) bendi; uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri 
gidermek amacıyla yeniden düzenlenmesi, 

- (b) bendi ile düzenlenen 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesine, kamu 
kurum ve kuruluşlarınca işletilen sosyal tesislerin hesaplarının bir düzen içinde tutulmasını sağ
lamaya yönelik hükmün (o) bendi olarak meme ilave edilmesi ve bu doğrultuda bent çerçevesinin 
redaksiyona tâbi tutulması, 

Suretiyle; 
Çerçeve 11 inci maddesi aynen, 
Çerçeve 12 nci maddesi; çerçevesinin kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller 

doğrultusunda, 261 sayılı Kanunun mülga 2 nci maddesinin düzenlenmesi yerine, aynı düzen
lemenin bu mülga maddeden sonra gelmek üzere 2/A maddesi olarak eklenmesi suretiyle, 

Çerçeve 13 üncü maddesi; çerçevesinin redaksiyona tâbi tutulması suretiyle, 
Çerçeve 14 üncü maddesi; 
- (c) bendi ile düzenlenen 5027 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (a) fıkrasının (10) numaralı 

bendi maksadı daha iyi ifade edebilmek için yeniden düzenlenmesi, aynı maddenin (e) fıkrası; 2004 
yılı Bütçesinin (B) işaretli cetvelinde GSM paylanyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinde 
açılan özel tertibe kaydedilen özel gelirlerin, malî yıl sonuna kadar tahsil edilebileceği dikkate 
alınarak, hizmetlerin aksamadan devamı açısından kurumlara yapılacak aktarmalara ilişkin esas ve 
usullerin yeniden düzenlenerek (c) bendine eklenmesi, analitik bütçe uygulamasının ilk yılı olması 
nedeniyle 2004 yılı içinde yapılacak aktarmalarda sıkıntı yaşanmamasına yönelik bir hükmün 17 nci 
maddeye (h) fıkrası olarak eklenmesine yönelik bir düzenlemenin metne eklenmesi ve bu değişik
likler doğrultusunda (c) bendinin çerçevesinin redaksiyona tâbi tutulması, 

- (d) bendinin; çerçevesinin redaksiyona tâbi tutulması, 
- Ülkemizde tesis kadastrosunun 3 yılda tamamlanmasıyla ilgili önemli ve öncelikli projeler 

kapsamındaki çalışmalarda görev alacak personelin istihdamına imkan sağlanmasını teminen 5027 
sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin altıncı fıkrasındaki parantez içi hükmünün değiştirilmesi ile il
gili düzenlemenin (e) bendi olarak eklenmesi, 
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- Fazla çalışma ücreti ödemelerine ilişkin ilama bağlı borçlar için bütçeden aktarma yapmaya 
imkan vermek amacıyla, 5027 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin (a) fıkrasının üçüncü bendinin 
son cümlesine ibare eklenmesiyle ilgili düzenlemelerinin metne (f) bendi olarak eklenmesi ve 
müteakip bentlerin teselsül ettirilmesi, 

- (e) bendi ile düzenlenen 5027 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının (5) numaralı 
bendinin; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün gerek kendisinin ürettiği, 
gerekse diğer petrol üreten şirketlerden Devlet hissesi olarak devraldığı ham petrol ve doğalgaz 
satışından elde edilen hasılattan, 2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu uyarınca alınan % 10'luk payın alın
maması doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, 

Suretiyle; 
Çerçeve 15 ve 16 ncı maddeleri aynen, 
Çerçeve 17 nci ve 18 inci maddeleri; çerçevelerinin redaksiyona tâbi tutulması suretiyle, 
Çerçeve 19 uncu maddesi; 406 sayılı Kanuna, daha önce geçici 8 inci maddenin daha önce ek

lenmiş olması nedeniyle, bu çerçeve madde ile 406 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici mad
denin numarasının 9 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 20 ve 21 inci maddeleri aynen, 
Çerçeve 22 nci maddesi; 
- (a) bendi ile düzenlenen 4603 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının; T.C. 

Ziraat Bankası ile Türkiye Halk Bankası tarafından devir alınan yükümlülüklerin Bankalar yemin
li murakıplannca kesinleştirilmesi işlerinin içeriğinin daha açık bir şekilde ifade edilmesi doğrul
tusunda yeniden düzenlenmesi, 

- (a) ve (b) bentlerinde 4603 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile ilgili yapılan düzen
lemelerin, (a) bendi olarak birleştirilmesi, (c) bendinin ise (b) bendi olarak teselsül ettirilmesi, 

Suretiyle; 
Çerçeve 23 ve 24 üncü maddeleri aynen, 
Çerçeve 25 inci maddesi; çerçevesinin redaksiyona tâbi tutulması suretiyle, 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunda, 2547 sayılı Kanuna göre üniversitelerden 

görevlendirilenlere verilecek ücretlerin belirlenmesi hususunda, Başbakana yetki veren bir hükmün, 
17.7.1963 tarihli ve 278 sayılı Kanuna Ek 3 üncü madde olarak eklenmesini düzenleyen 26 ncı mad
denin metne eklenmesi suretiyle, 

Akdeniz ve Karadeniz Memorandumları kapsamında Liman Devleti Kontrolü hizmetlerinin, 
Denizcilik Müsteşarlığınca daha etkili bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan 
nitelikli personelin istihdamına olanak sağlayan bir hükmün Denizcilik Müsteşarlığının kuruluş ve 
görevlerini düzenleyen 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye geçici 8 inci madde olarak 
düzenlemesini teminen 27 nci madde olarak metne eklenmesi suretiyle, 

Saymanlıkların dolaşımdan kaldırılan madeni ufaklık paraların saymanlıklarda depolanarak 
darphane saymanlığına gönderilmesinde teknik alt yapı yetersizlikleri dikkate alınarak bazı sıkın
tıların yaşanabileceği, bu nedenle yeni Türk Lirasına geçiş aşamasında gerekli teknik alt yapıya 
sahip bankaların dolaşımdan kaldırılan madeni para ve banknot transferinde görev almalarını sağ
lamak amacıyla, 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun 3, 4 ve 
5 inci maddelerinde ibare değişiklikleri öngören bir düzenlemenin 28 inci madde olarak metne ek
lenmesi suretiyle, 
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6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun ziraat odalarının bütçe imkan
larına bağlı olarak gerçekleştirecekleri vazifeleri düzenleyen 3 üncü maddesinin çiftçilerin müşterek 
ihtiyaçlarının karşılaması ve mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik olarak 3 üncü mad
denin yeniden düzenlenmesi ve odaların seçim hükümlerine ilişkin olarak, 6964 sayılı Kanun ile 
18.5.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 
arasında paralellik sağlanması amacıyla 6964 sayılı Kanunun 11 ve 28 inci maddelerinin değiştiril
mesine yönelik düzenlemenin 29 uncu madde olarak metne eklenmesi suretiyle, 

5054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde, Rekabet Kurumunun hizmet
lerini daha etkili bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla, anonim ve limited şirket statüsündeki 
tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmının on binde dördü nis
petinde kesinti yapılması, Kurumun maliyetlerini azaltmak amacıyla Kurul kararlannın Resmi 
Gazete yerine, Kurumun web sayfasından duyurulmasıyla ilgili olarak 4054 sayılı Kanunun 39, 53 
ve 55 inci maddelerinde yapılan değişikliklerin 30 uncu madde olarak metne eklenmesi suretiyle, 

Denizcilik Müsteşarlığının ihtiyaç duyduğu 160 adet Gemi Sörvey Uzmanı kadrosunun ih
dasına yönelik düzenlemenin 31 inci madde olarak metne eklenmesi ve müteakip maddelerin tesel
sül ettirilmesi suretiyle, 

Çerçeve 26 ncı maddesi; mazbut vakıflara ait paraların nemalandırılması kendi özel kanunun
da belirlendiğinden bu vakıfların kamu haznedarlığı dışında tutulması için parantez içi ifadeye 
"kamu bankaları" ibaresinden sonra gelmek üzere "mazbut vakıflar," ibaresinin eklenmesi suretiy
le, 32 nci madde olarak, 

Çerçeve 27 nci maddesi, madde metnindeki düzenlemelere ihtiyaç kalmadığından metinden 
çıkarılması suretiyle, 

Çerçeve 28 inci maddesi, 33 üncü madde olarak aynen, 
Çerçeve 29 uncu maddesi; 
- (b) fıkrasındaki 570 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin tarihinin düzeltilmesi, 
- 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunun 19, 31 ve 36 ncı maddeleriyle 

ilgili yürürlükten kaldırılan hükümlerin (e) fıkrası olarak eklenmesi, 
- 657 sayılı Kanunun 125 maddesinin kademe ilerlemesiyle ilgili hususları düzenleyen (D) ben

dinde, kamu görevlilerinin yetkili olmadığı halde basına bilgi ve demeç vermesini düzenleyen disip
linin suçuyla ilgili (g) alt bendinin yürürlükten kaldırılmasını düzenleyen (f) bendinin eklenmesi, 

- Çerçeve 14 üncü maddesinin (c) bendi ile düzenlenen 5027 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 
(c) ve (d) fıkralarının yürürlükten kaldırılması ile ilgili ifadenin (g) bendi olarak eklenmesi, 

Suretiyle; 34 üncü madde olarak, 
Geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri aynen, 
Hazine mülkiyetinde bulunan ve TCDD Genel Müdürlüğü tarafından işletilen İstanbul Haydar

paşa Limanının, yolcu ve kruvaziyer liman olarak kullanılması ile çevre düzenlemesinin yapılarak 
İstanbul'un yeni bir kültür mekanına kavuşturulması amacıyla TCDD Genel Müdürlüğüne dev
redilmesiyle ilgili esas ve usulleri düzenleyen bir hükmün geçici 5 inci madde olarak metne eklen
mesi suretiyle, 

Yürürlüğe ilişkin 30 uncu maddesi, metinde yapılan düzenleme ve değişiklikler doğrultusun
da redaksiyona tâbi tutulması ve madde numarasının 35 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

Yürütmeye ilişkin 31 inci maddesi ise 36 ncı madde olarak aynen, 
Kabul edilmiştir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun 
Başkan 

Sait Açba 
Afyon 
Kâtip 

Mehmet Sekmen 
İstanbul 

Üye 
Ruhi Açıkgöz 

Aksaray 

Üye 
Osman Kaptan 

Antalya 
(Karşı oy yazımız ektedir) 

Üye 
Ali Kemal Deveciler 

Balıkesir 
(Karşı oy yazısı ektedir) 

Üye 
M. Emin Murat Bilgiç 

İsparta 

Üye 
Ali Kemal Kumkumoğlu 

İstanbul 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Bülent Baratalı 

İzmir 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Taner Yıldız 

Kayseri 

Üye 
Kazım Türkmen 

Ordu 
(Karşı oy ek.) 

Üye 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

onayına sunulmak üzere Yüksek 
Başkanvekili 

M. Altan Karapaşaoğlu 
Bursa 
Üye 

Mahmut Göksu 
Adıyaman 

Üye 
Mehmet Zekai Özcan 

Ankara 

Üye 
Mehmet Mesut Özakcan 

Aydın 
(Karşı oy yazısı ektedir) 

Üye 
Ömer Abuşoğlu 

Gaziantep 

Üye 
Alaattin Büyükkaya 

İstanbul 

Üye 
Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 
(Ayrışık oy ekte) 

Üye 
Mehmet Ceylan 

Karabük 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 

Üye 
Abdülkadir Kart 

Rize 

Üye 
Faruk Nafiz Özak 

Trabzon 

Üye 
Osman Coşkunoğlu 

Uşak 
(Aynşık oy yazımız ektedir) 

Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Sözcü 

Sabahattin Yıldız 
Muş 
Üye 

Mehmet Melik Özmen 
Ağrı 
Üye 

Yakup Kepenek 
Ankara 

(Karşı oy yazısı eklidir) 
Üye 

Ali Osman Şali 
Balıkesir 

Üye 
Nurettin Canikli 

Giresun 

Üye 
Birgen Keleş 

İstanbul 
(Karşı oy yazısı ektedir) 

Üye 
M. Mustafa Açıkalın 

İstanbul 

Üye 
Y. Selahattin Beyribey 

Kars 

Üye 
Gürol Ergin 

Muğla 
(Karşı oy yazım eklidir) 

Üye 
Erol Aslan Cebeci 

Sakarya 

Üye 
Mehmet Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
(Aynşık oy yazısı ektedir) 
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AYRIŞIK OY 
Anayasanın 161 inci maddesiyle bütçe kanunlarına bütçe ile ilgili hükümler dışında hüküm 

konulamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede başka yasaların konusu olabilecek düzen
lemelerin bütçe yasalarına konulmaması gerekmektedir. Tasarı esas itibariyle bütçe yasalarında yer 
alan bu türdeki düzenlemelerin ilgili yasalarında yer almasını sağlamaya yöneliktir. Tasarı bu tür 
düzenlemeler açısından doğru bir yaklaşımı yansıtmakla birlikte çeşitli konularda eksikliklere ve 
yanlışlıklara sahiptir. Ayrıca Tasarının bütçe ile ilgili olmayan çok sayıda düzenlemesi vardır. Bu 
açıdan bir bütünlük taşımamaktadır. Tasarının katılmadığımız, eksik veya yetersiz bulduğumuz 
düzenlemelerine ilişkin görüşlerimiz aşağıdadır: 

1. Tasarının 2/g maddesinde yer alan geçici madde 51 ile yurtdışında ve yurtiçinde lisansüstü 
eğitim-öğretim görenlerden başarısız olan, geri çağırılan ve yurtiçinde başarısız oldukları için kad
roları ile ilişkileri kesilenlerin yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanı kadrolarına sınavsız 
ve kadro sınırlamasına bağlı kalınmaksızın atanmalarına olanak vermektedir. Ayrıca maddede 
"Bakanlar Kurulu Kararıyla öğretim elemanlan kadrolarında unvan ve derece değişiklikleri 
yapılabilir." denilmektedir. Düzenleme, başarısızlığı ödüllendirdiği; öğretim elemanlan arasında 
ikilik ve kalite azalması yaşatacağı ve bu konuda 22.6.2000 tarih ve 4584 sayılı Kanun ile bir "af 
getirilmiş olması nedeniyle Tasandan tamamıyla çıkanlmalıdır. 

2. Tasannın 4 üncü maddesi 237 sayılı Taşıt Kanununda bir değişiklik öngörerek Başbakanlık 
hizmetlerinde kullanılmak üzere yılı içerisinde hibe edilen taşıtlann Bakanlar Kurulu Kararı ile 
edinilebileceğini düzenlemektedir. Bu düzenleme Başbakanlığın ihtiyaç duyacağı taşıtlar için genel 
kuralın bir istisnasını oluşturmaktadır. Bu yönüyle doğru değildir. Aynca Başbakanlık makamının 
onurunu zedeleyecek niteliktedir. 

3. Tasannın 7 nci maddesi ile öteden beri bütçe kanunlannda yer alan kamu kurum ve kuruluş-
lannın 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında Devlete olan 
borçlanna karşılık olmak üzere belirlenecek değerler üzerinden taşınmazlarını devredebilmesi 
yönündeki hüküm 6183 sayılı Kanunda düzenlenmektedir. Ancak maddenin bu düzenlemeye 
paralel olarak anılan uygulamanın kamu kurumlan dışındaki mükellefleri de kapsayacak şekilde 
genişletilmesi yönündeki fıkrası 6183 sayılı Kanunun temel kabulünü ortadan kaldırmaktadır. 6183 
sayılı Kanuna göre kamu idarelerine Kanun kapsamında borcu olan mükelleflerin borcuna karşılık 
olarak gösterecekleri taşmmazlann ilgili maddeler çerçevesinde haczedilerek ihale yoluyla rekabete 
açık bir şekilde satışa sunulması gerekmektedir. Bu şekilde satışa sunulan taşınmazlardan 
satılamayanlar için Kanunda "teferruğ" müessesesi vardır. Durum böyle olduğu halde Tasan ile 
böyle bir düzenlemenin öngörülmüş olması 6183 sayılı Kanun uygulamasında sübjektif uy
gulamalar yaratacaktır. 

4. Tasannın 14 üncü maddesinin (c) bendi ile 5027 sayılı 2004 Malî Yılı Bütçe Kanununun 17 
nci maddesinin (a) bendinin 10 numaralı alt bendi değiştirilmektedir. Getirilen düzenleme ile; 
Maliye Bakanına bir sınırlama ile verilen kuruluş bütçe ödenekleri üzerindeki aktarma yetkisi sınır
sız bir şekilde genişletilmekte ayrıca kuruluşlann bütçelerinden Maliye Bakanlığı bütçesindeki 
yedek ödenek tertibine aktarma yapılması konusunda da ilave yetki verilmektedir. 

Bu değişikliğin anlamı; Maliye Bakanının TBMM'nin kabul ettiği kuruluş bütçesi üzerinde is
tediği değişikliği yapması hatta kuruluştan Meclisin tahsis ettiği ödeneği alıp kendi bütçesine aktar
ması konusunda yetkiye sahip olmasıdır. Bütçe yapma yetkisi fiilen bu madde ile TBMM'nin elin
den alınmaktadır. Maliye Bakanı aldığı bu yetki ile bütçe çıktıktan sonra Meclisin yaptığı ödenek 
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tahsislerini istediği şekilde değiştirme hakkına sahip olmaktadır. Getirilmeye çalışılan sistem Mec
lisin bütçe hakkının fiilen elinden alınması yanında modern malî yönetim anlayışına ve bütçe sis
temlerine uygunluğu açısından dünyada örneği olmayan bir yaklaşımdır. Ayrıca, 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanunu veya 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Kontrol Kanununda düzen
leme yapılması gereken bir husus bütçe kanunu ile yapılmaya çalışıldığı için açıkça Anayasaya ay
kırı bir tutum içine girilmektedir. 

Böyle bir düzenleme ile Meclisin önüne gelmek 5018 sayılı Kanunun çıktığı bir ortamda an
laşılır ve açıklanabilir görülmemektedir. 

Yukarıdaki düzenlemenin paralelinde Maliye Bakanı 2004 Malî Yılı Bütçe Kanununun ilgili 
maddesindeki (c) ve (d) bentlerinin kalkması ile yedek ödenek tertibinde toplamış olduğu kaynağı 
herhangibir sınırlamaya tâbi olmaksızın istediği kuruluşun istediği tertibine aktarabilecektir. Hal
buki 5027 sayılı Bütçe Kanununda Maliye Bakanının bu yetkisi Meclisin takdir ettiği bütçe büyük
lüğünün yüzde 10'u ile sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla Maliye Bakanı Meclisin belirlediği kuruluş 
ödeneğini (tertibini) isterse 10 kat artırabilecek isterse yüzde l'e düşürebilecektir. 

5. Tasarının 17 nci maddesi ile EXIMBANK'ın politik risk alacakları bütçe ile ilişkilendiril-
meksizin kâr paylarından mahsup edilebilecektir. Bu ise Hazinenin üstlendiği ve yerine getirdiği bir 
yükümlülüğün harcamalar arasında (bütçede) gösterilmemesi suretiyle Meclisin ve kamuoyunun 
bilgisinden gizlenmesi sonucunu getirmektedir. Madde ile bütçe harcamaları olduğundan daha 
düşük gösterilmek durumunda olacaktır. Bugün bu tutar küçük gibi gözükse de bu konuda alınacak 
bir politika değişikliği ile malî tutar çok daha yüksek bir noktaya gelebilir. 1990'lı yılların ikinci 
yansında yoğun bir şekilde uygulama olanağı bulan program dışı görev zararları uygulaması bu an
lamda iyi bir örnek (kötü uygulama) olarak hatırlanmalıdır. 

6. 19 uncu madde benzer şekilde uygulama biçimi ile bütçenin saydamlık ve hesap verilebilir-
liği konusunda olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Yapılacak mahsupların bütçenin gelir ve gider 
kalemleriyle ilişkilendirilmeksizin muhasebeleştirilmesi yapılan işlemin (alınan kararların) malî 
sonuçlarının gizlenmesinden başka bir şey değildir. Amaç bu olmasa dahi madde böyle bir sonucu 
kendiliğinden yaratacaktır. 

7. Bir önceki madde için (madde 19) yukarıda yapılan değerlendirme 21 inci madde için de 
geçerlidir. Alınan politik nitelikli bir karar sonucunda yapılan harcamalar getirilen bu düzenleme ile 
kamuoyunun bilgisi dışında kalmış olacaktır. 

8. Tasarının 22 ve 24 üncü maddelerinde yer alan "bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla iliş
kilendirilmeksizin" ifadesi ile yine saydamlıktan uzaklaşılmakta ve TBMM'nin bütçe hakkı ortadan 
kaldırılmakta ve Meclisin belirlediği ödenek rakamlarının üstüne çıkılarak harcama yapılması 
konusunda yetki verilmektedir. 

9. Tasarının 22/c maddesi ile T.C. Ziraat Bankası için ve 23 üncü maddesi ile de dış kredi an
laşmalarına yönelik olarak vergi istisnası getirmiştir. 

Aralık 2003'de TBMM tarafından kabul edilen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Kontrol 
Kanunu (KMYKK) başka bütçe malî denetim süreci olmak üzere malî sistemimize modern malî 
yönetimin gereği olan mekanizmaları ve süreçleri getirmektedir. 

Hükümet CHP'nin de desteği ile bu Tasarıyı Meclisten geçirmiştir. Kanunun getirdiği düzen
lemeler esas olarak 1.1.2005'de uygulamaya girecek olmasına rağmen bazı maddelerin yayımı 
tarihinde yürürlüğe girmesi Kanunun yürürlük maddesinde öngörülmüştür. Kanunun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girecek maddelerinden bir tanesi de 14 üncü maddesidir. Bu madde; hazırlanan 
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tasanlarda eğer kamu gelirlerin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu 
idarelerini yükümlülük altına sokacak hükümler varsa ilgili idarelere bunlann malî yükünü, orta 
vadeli program ve malî plan çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesaplamalannı ve taşanlara 
eklemeleri zorunluluğunu getirmiştir. 

Ocak 2004'den beri TBMM'ye sunulan toplam seksen sekiz kanun tasarısı içinde bu şartlan 
taşıyanlara yönelik olarak Kanunun anılan hükmü uygulanmamıştır. Gönderilen kanun tasanlan ile 
idareler tarafından yine bilinen usullerle işin kolayına kaçılarak hazırlanmış ve Meclisin gündemine 
getirilmiştir. Halbuki kanun tasarılarının gelecekte nasıl bir malî yük veya gelir kaybı yaratacağının 
somut olarak orta vadeli perspektifte hazırlanması TBMM'nin ve kamuoyunun bilgisine sunulması 
gerekmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında, gerek bu madde gerekse diğer maddelerle getirilen vergi istisnaları ve 
harcama artıncı düzenlemeler konusunda Tasarının gerekçesinde 5018 sayılı Kanunun getirdiği 
düzenlemeye uygun bir değerlendirme ve hesaplama yapılmamıştır. 

10. Tasarının 25 inci maddesi ile 22.1.2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu 
Kurum ve Kuruluşlan ile İlişiklerine Dair Kanunda bazı değişiklikler yapılmaktadır. Anılan 
Kanunun görüşmeleri sırasında CHP grubu olarak yaptığımız eleştiriler dikkate alınmamıştır. 

Tasarı ile beş ay önce kabul edilen bir kanunun tam tersi yapılmaktadır. Hükümetin kanun yap
ma anlayışını yansıtması açısından bu durum ilginç bir örnek oluşturmaktadır. 

11. Tasannın 34 üncü maddesinin (a) fıkrası ile yeşil kartlı hastalann tedavi harcamalannın ödeme 
emri beklenmeksizin saymanlıklarca yapılması yönündeki hüküm yürürlükten kaldınlmaktadır. 

Bu düzenleme yoksul vatandaşların ücretsiz tedavilerini olumsuz etkileyecektir. 
12. Tasarıya komisyon görüşmeleri sırasında eklenen bir madde ile "yeni kurulacak olan 

anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde 
artan kısmın onbinde dördü nispetinde yapılacak ödemeler" Rekabet kurumunun gelirleri arasına 
alınmıştır. Plan ve Bütçe Komisyonunun geçen hafta görüştüğü ve 29.6.2004 tarihinde de TBMM 
Genel Kurulu tarafından görüşülmeye başlanan 618 Sıra Sayılı Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin 
Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasansıyla yeni kurulacak şirketlerin sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde ar
tırılacak miktarın belli bir oranı şeklinde yapılacak ödemeler kaldırılmıştı. Aradan bir hafta bile geç
meden hükümet tasarısında yer almayan ancak bir önerge ile öncekinin tam tersi bir uygulamanın 
benimsenmesi yasama sürecine güven eksikliği yaratacaktır. 

13. Tasarıya komisyon görüşmeleri sırasında eklenen madde ile Haydarpaşa Liman Sahasına 
ilişkin olarak çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Maddenin imar planı yapma konusunda Bayındır
lık ve İskân Bakanlığına vermiş olduğu yetki Anayasaya aykmdır. 

M. Akif Hamzaçebi A. Kemal Kumkumoğlu Osman Kaptan 
Trabzon İstanbul Antalya 

Birgen Keleş Kemal Kılıçdaroğlu A. Kemal Deveciler 
İstanbul İstanbul Balıkesir 

Yakup Kepenek M. Mesut Ozakcan Gürol Ergin 
Ankara Aydın Muğla 

Osman Coşkunoğlu Kazım Türkmen Bülent Baratalı 
Uşak Ordu İzmir 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 635) 



- 2 3 -

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜN
DE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 14/7/1965 tarihli ve 657 
sayılı Kanunun; 

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" 
bölümünün (A) fıkrasının (12) numaralı ben
dinin (d) alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. 

"d) Memuriyette iken veya memuriyetten 
ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda 
çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı 
üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve 
normal süresi içinde bitirdikten sonra 
memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları 
derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitir
dikleri üst öğrenimin giriş derece ve 
kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı 
hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, 
her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek 
suretiyle bulunacak derece ve kademeye yük
seltilirler." 

b) 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 
son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan 
istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin 
verilenler ile Bakanlar Kurulunca kurumlar 
itibarıyla belirlenen kontenjan dışında gön
derilenler hariç olmak üzere, burslu gidenlerin 
aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise 
aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca 
ödenir." 

c) 80 inci maddesinin başlığı "Bilgilerini 
artırmak üzere dış memleketlere gönderilme 
esasları" şeklinde değiştirilmiş ve aynı mad
deye aşağıdaki ifade birinci fıkra olarak eklen
miştir. 

"Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan 
istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin 
verilenler dışında her yıl yurt dışına gön
derilebilecek Devlet memurlarının kurumlar 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜN
DE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 14/7/1965 tarihli ve 657 
sayılı Kanunun; 

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" 
bölümünün (A) fıkrasının (12) numaralı ben
dinin (d) alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. 

"d) Memuriyette iken veya memuriyetten 
aynlarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda 
çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı 
üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve 
normal süresi içinde bitirdikten sonra 
memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları 
derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitir
dikleri üst öğrenimin giriş derece ve 
kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı 
hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, 
her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek 
suretiyle bulunacak derece ve kademeye yük
seltilirler." 

b) 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 
son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan 
istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin 
verilenler ile Bakanlar Kurulunca kurumlar 
itibarıyla belirlenen kontenjan dışında gön
derilenler hariç olmak üzere, burslu gidenlerin 
aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise 
aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca 
ödenir." 

c) 80 inci maddesinin başlığı "Bilgilerini 
artırmak üzere dış memleketlere gönderilme 
esasları" şeklinde değiştirilmiş ve aynı mad
deye aşağıdaki fıkra birinci fıkra olarak eklen
miştir. 

"Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan 
istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin 
verilenler dışında her yıl yurt dışına gön
derilebilecek Devlet memurlarının kurumlar 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

itibarıyla sayılan, Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Baş
kanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
karan ile belirlenir." 

d) 171 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 171. - Hesaplannı, görevi dev
ralanlara devir zorunluluğu bulunan sayman-
lann devir süresi yedi gündür. Devir teslim 
süresinin aylık ödeme zamanına rastlaması 
halinde bu aya ait aylıklan eski görev yerinde, 
kadro tasarrufundan ödenir. 

Sayman mutemetleri için devir süresi iki 
gündür." 

e) 209 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

"Tedavi kurum ve kuruluşlannda yapılan 
tedavilere (diş tedavileri dahil) ilişkin ücretler
le sağlık kurumlannca verilen raporlar üzerine 
kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve 
diğer iyileştirme araç bedellerinin kurumlann
ca ödenecek kısmı ve buna ilişkin esas ve usul
ler Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak suretiy
le Maliye Bakanlığınca tespit edilir." 

f) Ek 36 ncı maddesinin birinci fıkrasına, 
"geçmemek üzere" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "hiçbir vergiye tabi tutulmaksızın" 
ibaresi eklenmiştir. 

g) Ek 37 nci maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"Yurt dışı eğitim 
EK MADDE 38. - Kamu kurum ve 

kuruluşlannca yetiştirilmek amacıyla lisansüs
tü (yüksek lisans, doktora) eğitim için yurt 
dışına gönderilecek öğrenci, araştırma görevlisi 
ile kamu görevlileri, Yükseköğretim Kurulu 
tarafından tespit edilen yabancı yükseköğretim 
kurumlarında eğitim görebilirler. Lisansüstü 
eğitime ilişkin giderler, fatura veya benzeri 
gider belgesinin bizzat öğrenim görülen yük
seköğretim kurumu tarafından düzenlenmesi 
koşuluyla ödenir. Eğitim amacıyla yurt dışına 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

itibanyla sayılan, Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Baş
kanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
karan ile belirlenir." 

d) 125 inci maddesinin (B) bendine 
aşağıdaki (m) alt bendi eklenmiştir. 

"m) Yetkili olmadığı halde basına, haber 
ajanslanna veya radyo ve televizyon kurum
larına bilgi veya demeç vermek." 

e) 171 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 171. - Hesaplannı, görevi dev
ralanlara devir zorunluluğu bulunan sayman
ların devir süresi yedi gündür. Devir teslim 
süresinin aylık ödeme zamanına rastlaması 
halinde bu aya ait aylıklan eski görev yerinde, 
kadro tasarrufundan ödenir. 

Sayman mutemetleri için devir süresi iki 
gündür." 

f) 209 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

"Tedavi kurum ve kuruluşlannda yapılan 
tedavilere (diş tedavileri dahil) ilişkin ücretler
le sağlık kurumlannca verilen raporlar üzerine 
kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve 
diğer iyileştirme araç bedellerinin kurumlann
ca ödenecek kısmı ve buna ilişkin esas ve usul
ler Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak 
suretiyle Maliye Bakanlığınca tespit edilir." 

g) Ek 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yönetmelikle belirlenen başarısızlık ve 
geri çağrılma hallerinde de, ilgililer için fiilen 
döviz olarak yapılmış olan her türlü masraf
ların tamamı aynı esaslara göre ödettirilir. Bu 
yönetmelik Maliye ve Millî Eğitim Bakanlık-
lannın görüşü üzerine Devlet Personel Baş
kanlığınca hazırlanır." 

h) Ek 36 ncı maddesinin birinci fıkrasına, 
"geçmemek üzere" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "hiçbir vergiye tabi tutulmaksızın" 
ibaresi eklenmiştir. 
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gönderilecek kamu görevlilerinin öğrenim 
konulan, çalışmakta oldukları birimlerin görev 
alanları ile doğrudan ilgili olmak zorundadır. 

Bu şekilde gönderileceklerin sayıları, 
kurum ve kuruluş bütçelerine bu amaçla 
konulan ödenek tutarını aşmayacak şekilde tes
pit edilir." 

h) Geçici 33 üncü maddesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 34. - Bu Kanunun 
78 inci maddesine göre yurt dışına gönderilen
lerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce, eğitimin herhangi bir aşamasında istifa 
etmiş olmaları nedeniyle kadrolanyla ilişikleri 
kesilenler, sürelerinin bitiminde mecburi hiz
metlerini tamamlamak üzere görevlerine baş-
lamayıp çekilmiş sayılanlar, görevlerine baş
layıp da yükümlü bulundukları mecburi hiz
metini bitirmeden görevlerinden ayrılanlar, 
mecburi hizmetle yükümlü bulundukları süre 
içerisinde memurluktan çıkarılmış olanlar ile 
yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitir
meden mecburi hizmetin devredilmesine im
kân bulunmayan başka bir göreve geçmiş olan
lardan haklarında borç takibi işlemi devam 
edenler, bu maddenin yürürlüğe girmesinden 
itibaren üç ay içinde başvurmaları halinde, ken
dilerine döviz olarak yapılmış olan her türlü 
masraflar için, imzaladıktan yüklenme senedi 
ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi 
hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere 
ödeme yapma sonucunu doğurmaksızın, bu 
Kanunun ek 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
hükümlerine göre bu maddenin yürürlüğe gir
diği tarihten önceki süreler için faiz uygulan
maksızın hesaplanacak tutarlarla yükümlü 
tutulurlar. Bunlann daha önce ödemiş olduklan 
tutar ile mecburi hizmetlerinde değerlendirilen 
sürelere isabet eden tutar, anılan madde uyann-
ca belirlenecek tutardan düşülür." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

i) Ek 37 nci maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"Yurt dışı eğitim 
EK MADDE 38. - Kamu kurum ve 

kuruluşlannca yetiştirilmek amacıyla lisansüs
tü (yüksek lisans, doktora) eğitim için yurt 
dışına gönderilecek öğrenci, araştırma görev
lisi ile kamu görevlileri, Yükseköğretim 
Kurulu tarafından tespit edilen yabancı yük
seköğretim kurumlannda eğitim görebilirler. 
Lisansüstü eğitime ilişkin giderler, fatura veya 
benzeri gider belgesinin bizzat öğrenim 
görülen yükseköğretim kurumu tarafından 
düzenlenmesi koşuluyla ödenir. Eğitim 
amacıyla yurt dışına gönderilecek kamu görev
lilerinin öğrenim konulan, çalışmakta olduk
lan birimlerin görev alanları ile doğrudan ilgili 
olmak zorundadır. 

Bu şekilde gönderileceklerin sayıları, 
kurum ve kuruluş bütçelerine bu amaçla 
konulan ödenek tutarını aşmayacak şekilde 
tespit edilir." 

j) Geçici 33 üncü maddesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklen
miştir. 

"GEÇİCİ MADDE 34. - Bu Kanunun 78 
inci maddesine göre yurt dışına gönderilenler
den bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce, eğitimin herhangi bir aşamasında istifa et
miş olmalan nedeniyle kadrolanyla ilişikleri 
kesilenler, sürelerinin bitiminde mecburi hiz
metlerini tamamlamak üzere görevlerine baş-
lamayıp çekilmiş sayılanlar, görevlerine baş
layıp da yükümlü bulunduklan mecburi hiz
metini bitirmeden görevlerinden ayrılanlar, 
mecburi hizmetle yükümlü bulunduklan süre 
içerisinde memurluktan çıkanlmış olanlar ile 
yükümlü bulunduklan mecburi hizmetini bitir
meden mecburi hizmetin devredilmesine im
kân bulunmayan başka bir göreve geçmiş olan
lardan haklannda borç takibi işlemi devam 
edenler, bu maddenin yürürlüğe girmesinden 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 635) 
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ı) Ekli (I) Sayılı Cetvelinin "V-Avukatlık 
Hizmetleri Sınıfı" başlıklı bölümü aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Ek 
"Unvanı Derece Göstergeler 
V - AVUKATLIK 

HİZMETLERİ 
SINIFI 
Kadroları bu sınıfa 
dahil olanlardan 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

3000 
2200 
1600 
1500 
1200 
1100 
900 
800" 

MADDE 2. - 4/11/1981 tarihli ve 2547 
sayılı Kanunun; 

a) 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının 
(2) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

itibaren üç ay içinde başvurmaları halinde, 
kendilerine döviz olarak yapılmış olan her tür
lü masraflar için, imzaladıkları yüklenme 
senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet 
senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve il
gililere ödeme yapma sonucunu doğurmak-
sızın, bu Kanunun ek 34 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası hükümlerine göre bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önceki süreler için 
faiz uygulanmaksızın hesaplanacak tutarlarla 
yükümlü tutulurlar. Bunların daha önce 
ödemiş oldukları tutar ile mecburi hizmetlerin
de değerlendirilen sürelere isabet eden tutar, 
anılan madde uyarınca belirlenecek tutardan 
düşülür." 

"GEÇİCİ MADDE 35. - 125 inci mad
denin (D) bendinin yürürlükten kaldırılan (g) 
alt bendine istinaden verilmiş olan disiplin 
cezaları, geçmişe dönük ödeme yapılmasına 
sebep olmaksızın, aynı maddenin (B) bendine 
göre verilmiş sayılır." 

k) Ekli (I) Sayılı Cetvelinin "V - Avukat
lık Hizmetleri Sınıfı" başlıklı bölümü 
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"V - AVUKATLIK 
HİZMETLERİ 
SINIFI 
Kadroları bu sınıfa 

ardan 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

4.11.1981 tarihli 

3000 
2200 
1600 
1500 
1200 
1100 
900 
800" 

ve 2547 MADDE 2. 
sayılı Kanunun; 

a) 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının (2) 
numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 635) 
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"a) Üniversite ödeneği, idari görev 
ödeneği, geliştirme ödeneği ve döner sermaye 
gelirlerinden pay veya ücret alamazlar. Devam
lı statüde görev yapan emsali profesör ve 
doçentlerin yararlandığı makam, temsil veya 
görev tazminatlarından 1/2 oranında yararlanır
lar." 

b) 40 inci maddesine aşağıdaki (d) fıkrası 
eklenmiştir. 

"d. (a) fıkrası uyarınca, kendi üniver
sitelerinin aynı şehirdeki diğer birimlerinden 
veya aynı şehirdeki diğer yükseköğretim 
kurumlarından görevlendirilebilecek öğretim 
elemanı bulunmaması halinde, başka şehirler
deki yükseköğretim kurumlarından ders ver
mek üzere görevlendirilen öğretim eleman
larına 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre 
geçici görev yolluğu ve anılan fıkradaki esas
lara göre iki katı ek ders ücreti ödenir." 

c) 46 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir. 

"Bu maddeye göre elde edilen gelirlerin 
özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlarının 
% lO'una kadar olan kısmı, üniversite yönetim 
kurulunun tespit edeceği başarılı ve gelir 
düzeyi düşük öğrencilerin kitap ve kırtasiye ile 
beslenme yardımı ödemelerinde kullanılır. 

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğren
ciler hakkında, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı 
Kanunun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
hükümleri ve 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı 
Kanunun iş kazası ve meslek hastalıkları sigor
tası ile ilgili hükümleri hariç diğer hükümleri 
uygulanmaz." 

d) 58 inci maddesinin (a) bendinin dördün
cü paragrafındaki "% 80'ini" ibaresi 
"% 100'ünü" şeklinde, "% 80 oranı" ibaresi 
"% 100 oranı" şeklinde, aynı paragrafın son 
cümlesi ise "Rektörler ve rektör yardımcıları, 
üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerin
deki döner sermaye gelirinin elde edildiği 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"a) Üniversite ödeneği, idari görev 
ödeneği, geliştirme ödeneği ve döner sermaye 
gelirlerinden pay veya ücret alamazlar. 
Devamlı statüde görev yapan emsali profesör 
ve doçentlerin yararlandığı makam, temsil 
veya görev tazminatlarından 1/2 oranında 
yararlanırlar." 

b) 40 inci maddesine aşağıdaki (d) fıkrası 
eklenmiştir. 

"d. (a) fıkrası uyarınca, kendi üniver
sitelerinin aynı şehirdeki diğer birimlerinden 
veya aynı şehirdeki diğer yükseköğretim 
kurumlarından görevlendirilebilecek öğretim 
elemanı bulunmaması halinde, başka şehirler
deki yükseköğretim kurumlarından ders ver
mek üzere görevlendirilen öğretim eleman
larına 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre 
geçici görev yolluğu ve anılan fıkradaki esas
lara göre iki katı ek ders ücreti ödenir." 

c) 46 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir. 

"Bu maddeye göre elde edilen gelirlerin 
özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlarının 
% lO'una kadar olan kısmı, üniversite yönetim 
kurulunun tespit edeceği başarılı ve gelir 
düzeyi düşük öğrencilerin kitap, kırtasiye ile 
beslenme ve barınma yardımı ödemelerinde 
kullanılır. 

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğren
ciler hakkında, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı 
Kanunun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
hükümleri ve 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı 
Kanunun iş kazası ve meslek hastalıkları sigor
tası ile ilgili hükümleri hariç diğer hükümleri 
uygulanmaz." 

d) 58 inci maddesinin (a) fıkrasının 
dördüncü paragrafındaki "% 80'ini" ibaresi 
"% 100'ünü" şeklinde, "% 80 oranı" ibaresi 
"% 100 oranı" şeklinde, aynı paragrafın son 
cümlesi ise "Rektörler ve rektör yardımcıları, 
üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerin
deki döner sermaye gelirinin elde edildiği 
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birimlerin birinden katkılarına bakılmaksızın 
bu maddedeki esaslara göre her ay pay alabilir
ler ve bunlara bir ayda ödenebilecek pay, bir 
ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), 
ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü 
tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları 
hariç) toplamının iki katını geçemez. Öğretim 
üyelerine saat 16.00'dan önce olmamak üzere 
mesai saati dışında döner sermayeye yaptıkları 
doğrudan gelir getirici katkılarından dolayı 
ilave olarak, almakta oldukları aylık (ek göster
ge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve 
her türlü tazminat (makam, temsil ve görev taz
minatları hariç) toplamının on katına kadar pay 
verilebilir. Rektör ve rektör yardımcıları ile 
mesai dışındaki gelirin elde edildiği fakül
telerin dekan ve dekan yardımcıları ile baş
hekim ve başhekim yardımcılarına doğrudan 
gelir getirici katkılarına bakılmaksızın mesai 
dışında elde edilen gelirlerden karşılanmak 
üzere, bir ayda alacakları aylık (ek gösterge 
dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her 
türlü tazminat (makam, temsil ve görev taz
minatları hariç) toplamının iki katına kadar ay
rıca pay verilebilir." şeklinde değiştirilmiş, ay
nı bende aşağıdaki paragraf beşinci paragraf 
olarak eklenmiş; mülga (b) bendinden sonraki 
ilk paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilerek 
yeniden düzenlenmiştir. 

"Yukarıdaki hüküm uyarınca kuruluş veya 
birimin araç, gereç, bilimsel araştırma ve diğer 
ihtiyaçlarına harcanmak üzere döner sermaye 
gelirlerinden ayrılan en az % 35'lik tutar, bu ih
tiyaçların yanı sıra devam etmekte olan 
projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri 
ile her türlü bakım ve onarım için harcanabilir. 
Devam etmekte olan projelerin tamamlan
masına yönelik inşaat işleri ile her türlü bakım 
ve onanm için ayrılan tutan, ilgili yükseköğ
retim kurumunun teklifi üzerine, münhasıran 
söz konusu projelerde kullanılmak üzere yük
seköğretim kurumunun bütçesine bir yandan 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

birimlerin birinden katkılarına bakılmaksızın 
bu maddedeki esaslara göre her ay pay alabilir
ler ve bunlara bir ayda ödenebilecek pay, bir 
ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), 
ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü 
tazminat (makam, temsil ve görev tazminattan 
hariç) toplamının iki katını geçemez, öğretim 
üyelerine saat 14.00' den sonra döner ser
mayeye yaptıklan doğrudan gelir getirici kat
kılarından dolayı ilave olarak, almakta olduk-
lan aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştir
me ödeneği hariç) ve her türlü tazminat 
(makam, temsil ve görev tazminatlan hariç) 
toplamının on katına kadar pay verilebilir. 
Rektör ve rektör yardımcıları ile bu kapsam
daki gelirin elde edildiği fakültelerin dekan ve 
dekan yardımcılan ile başhekim ve başhekim 
yardımcılarına doğrudan gelir getirici kat
kılarına bakılmaksızın bu kapsamda elde 
edilen gelirlerden karşılanmak üzere, bir ayda 
alacaklan aylık (ek gösterge dahil), ödenek 
(geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat 
(makam, temsil ve görev tazminatları hariç) 
toplamının dört katına kadar ayrıca pay 
verilebilir." şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya 
aşağıdaki beşinci paragraf eklenmiş ve mülga 
(b) fıkrasından sonra gelen ilk paragraf 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yukarıdaki hüküm uyannca kuruluş veya 
birimin araç, gereç, bilimsel araştırma ve diğer 
ihtiyaçlanna harcanmak üzere döner sermaye 
gelirlerinden aynlan en az % 35'lik tutar, bu ih
tiyaçların yanı sıra devam etmekte olan 
projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat iş
leri ile her türlü bakım ve onanm için har
canabilir. Devam etmekte olan projelerin 
tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ile her 
türlü bakım ve onanm için aynlan tutarı, ilgili 
yükseköğretim kurumunun teklifi üzerine, 
münhasıran söz konusu projelerde kullanılmak 
üzere yükseköğretim kurumunun bütçesine bir 
yandan özel gelir, diğer yandan mevcut veya 
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özel gelir, diğer yandan mevcut veya yeni 
açılacak tertibe özel ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerin yılı 
içinde harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine 
devren gelir ve ödenek kaydolunur." 

"Üniversitelerde araştırma projelerinin 
finansmanında kullanılmak üzere, üniversite 
döner sermaye işletmelerinden öğretim 
üyelerinin doğrudan veya dolaylı katkısı olup 
olmadığına bakılmaksızın elde edilen her türlü 
gayri safı hasılatın % 5'inden az olmamak kay
dıyla, üniversite yönetim kurulunun belir
leyeceği orandaki tutar, döner sermaye say-
manınca tahsilatı takip eden ayın yirmisine 
kadar bütçe dairesi başkanlığı hesabına 
yatırılır. Süresi içinde yatırılmayan tutarların 
tahsilinde, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanır." 

e) Ek 24 üncü maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

"EK MADDE 25. - Üniversite veya yük
sek teknoloji enstitülerinin açmış oldukları yaz 
okullarına katılacak öğrencilerden, toplam 280 
ders saatine karşılık olmak ve 46 ncı madde 
uyarınca belirlenen yıllık öğrenci katkı payının 
iki katını aşmamak üzere Yükseköğretim 
Kurulunca belirlenecek miktarda yaz okulu öğ
retim ücreti alınır. Ancak bu miktarların tes
pitinde, normal süresi içinde mezun olamayan 
veya lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim 
yapan öğrencilerden alınabilecek zamlı katkı 
payı miktarları dikkate alınmaz. İkinci öğ
retime kayıtlı öğrencilerden alınacak azami yaz 
okulu öğretim ücreti, fakülte ve program adına 
göre normal örgün öğretimde kayıtlı öğrenciler 
için belirlenen yaz okulu öğretim ücretinin iki 
katını geçemez. Üniversite veya yüksek tek
noloji enstitüsü yönetim kurulu, Yükseköğ
retim Kurulunca belirlenen miktardan daha az 
yaz okulu öğretim ücreti alınmasına, başarılı 
veya gelir düzeyi düşük öğrencilerden ise bu 
ücretin alınmamasına veya belirlenen miktar-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

yeni açılacak tertibe özel ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerin yılı 
içinde harcanmayan kısmı ertesi yılın büt
çesine devren gelir ve ödenek kaydolunur." 

"Üniversitelerde araştırma projelerinin 
finansmanında kullanılmak üzere, üniversite 
döner sermaye işletmelerinden öğretim 
üyelerinin doğrudan veya dolaylı katkısı olup 
olmadığına bakılmaksızın elde edilen her türlü 
gayri safı hasılatın % 5'inden az olmamak kay
dıyla, üniversite yönetim kurulunun belir
leyeceği orandaki tutar, döner sermaye say-
manınca tahsilatı takip eden ayın yirmisine 
kadar bütçe dairesi başkanlığı hesabına 
yatırılır. Süresi içinde yatırılmayan tutarların 
tahsilinde, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanır." 

e) 60 inci maddesinin (a) fıkrasına 
aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"Bunlardan emekli iken yükseköğretim 
kurumlarına dönenlerin veya yükseköğretim 
kurumlarına döndükten sonra emekliliğe hak 
kazanıp emekli olanların emekli aylıkları 
kesilmez. Bunlara yükseköğretim kurumların
ca, ders yükü zorunluluğu aranmadan ek ders 
ücreti ve sınav ücreti ile döner sermaye payı 
ödenir; bu ödemelerin dışında aylık, ödenek, 
tazminat ve benzeri herhangi bir ödeme yapıl
maz." 

f) Ek 24 üncü maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

"EK MADDE 25. - Üniversite veya yük
sek teknoloji enstitülerinin açmış oldukları yaz 
okullarına katılacak öğrencilerden, toplam 280 
ders saatine karşılık olmak ve 46 ncı madde 
uyarınca belirlenen yıllık öğrenci katkı payının 
iki katını aşmamak üzere Yükseköğretim 
Kurulunca belirlenecek miktarda yaz okulu 
öğretim ücreti alınır. Ancak bu miktarların tes
pitinde, normal süresi içinde mezun olamayan 
veya lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim 
yapan öğrencilerden alınabilecek zamlı katkı 
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dan daha az öğretim ücreti alınmasına karar 
verebilir. 

Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına 
mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğren
ciler, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba 
Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Millî 
Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğ
retim gören öğrenciler ile gerek normal örgün 
öğretimde gerekse ikinci öğretimde lisansüstü 
eğitim yapan araştırma görevlilerinden yaz öğ
retimi için ücret alınmaz. 

Yaz okulu öğretim ücretleri, öğrenciler 
tarafından peşin olarak üniversite veya yüksek 
teknoloji enstitüsü adına kamu bankalarından 
birinde açtırılacak hesaba yatırılır. Bu tutarlar, 
Rektörlükçe en geç onbeş gün içinde ilgili büt
çe dairesi başkanlığının hesabına yatırılır. 
Yatırılan miktar Maliye Bakanlığınca ilgili büt
çenin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine 
bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek kay
dedilir. Kaydolunan özel ödeneğin en fazla 
%70'i yaz okullarında ders vermekle görevlen
dirilen öğretim elemanlarına ders ve sınav üc
reti olarak ödenebilir; kalan kısmı ise üniversite 
veya yüksek teknoloji enstitüsünün mal ve hiz
met alımlarında kullanılır. Özel ödeneğin har
canmayan kısmı, üniversite veya yüksek tek
noloji enstitüsünün mal ve hizmet alımlarında 
kullanılmak üzere ertesi yılın bütçesine devren 
gelir ve ödenek kaydedilir. 

Yaz okullarında ders vermekle görevlen
dirilen öğretim elemanlarına, verdikleri dersin 
kredi ve saati, yabancı dilde eğitim yapılıp 
yapılmadığı ile derse kaydolan öğrenci sayısına 
göre, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı 
Kanunun 11 inci maddesinde unvanları için ön
görülen ek ders ücretlerinin beş katını, sınav 
ücretinin ise üç katını geçmemek üzere, üniver
site veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim 
kurulu tarafından belirlenecek tutarda ders ve 
sınav ücreti ödenir. Bu fıkranın uygulanmasın
da, son fıkrasının ilk cümlesi hariç olmak üzere 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

payı miktarları dikkate alınmaz. İkinci öğ
retime kayıtlı öğrencilerden alınacak azami 
yaz okulu öğretim ücreti, fakülte ve program 
adına göre normal örgün öğretimde kayıtlı öğ
renciler için belirlenen yaz okulu öğretim üc
retinin iki katını geçemez. Üniversite veya 
yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulu, 
Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktar
dan daha az yaz okulu öğretim ücreti alın
masına, başarılı veya gelir düzeyi düşük öğ
rencilerden ise bu ücretin alınmamasına veya 
belirlenen miktardan daha az öğretim ücreti 
alınmasına karar verebilir. 

Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına 
mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğren
ciler, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba 
Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Millî 
Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğ
retim gören öğrenciler ile gerek normal örgün 
öğretimde gerekse ikinci öğretimde lisansüstü 
eğitim yapan araştırma görevlilerinden yaz öğ
retimi için ücret alınmaz. 

Yaz okulu öğretim ücretleri, öğrenciler 
tarafından peşin olarak üniversite veya yüksek 
teknoloji enstitüsü adına kamu bankalarından 
birinde açtırılacak hesaba yatırılır. Bu tutarlar, 
Rektörlükçe en geç onbeş gün içinde ilgili büt
çe dairesi başkanlığının hesabına yatırılır. 
Yatırılan miktar Maliye Bakanlığınca ilgili 
bütçenin mevcut veya yeniden açılacak tertip
lerine bir yandan gelir, diğer yandan özel 
ödenek kaydedilir. Kaydolunan özel ödeneğin 
en fazla % 70'i yaz okullarında ders vermekle 
görevlendirilen öğretim elemanlarına ders ve 
sınav ücreti olarak ödenebilir; kalan kısmı ise 
üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün 
mal ve hizmet alımlarında kullanılır. Özel 
ödeneğin harcanmayan kısmı, üniversite veya 
yüksek teknoloji enstitüsünün mal ve hizmet 
alımlarında kullanılmak üzere ertesi yılın büt
çesine devren gelir ve ödenek kaydedilir. 
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2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesi dikkate 
alınır. 

Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe 
gösterilerek öğretim elemanlarına, kurum büt
çesi, döner sermaye, bilimsel araştırma projesi 
ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti 
ödenemez; herhangi bir ödeme yapılamaz. 

Bu maddeye göre yaz okulu açılabilmesi 
için Yükseköğretim Kurulundan uygun görüş 
alınması zorunludur. 

Üniversite veya yüksek teknoloji ens
titülerince, öğrencilerden para tahsil etmeksizin 
yaz okulu açılması halinde bu madde uygulan
maz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas 
ve usuller, Maliye Bakanlığının uygun görüşü 
üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. 

EK MADDE 26. - Üniversite veya yüksek 
teknoloji enstitülerinde hukuk, uluslararası iliş
kiler, iktisat, işletme, bilgi teknolojileri ve ileri 
teknolojiler ile öğretmenlik alanlarında ikinci 
öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek 
lisans programlarının açılması, öğrencilerden 
alınacak öğretim ücretleri, bu programlarda 
fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek 
ders ve sınav ücretleri, aşağıda belirtilen esas
lara uyulmak kaydıyla ilgili üniversite veya 
yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun 
teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafın
dan belirlenir. 

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü 
yönetim kurulu kararlarında belirtilecek tarih
lerde asgari iki eşit taksitte alınan öğretim üc
retleri, üniversite veya yüksek teknoloji ens
titüsü adına kamu bankalarından birinde aç
tırılacak hesaba yatırılır. Bu tutarlar, Rektörlük
çe en geç onbeş gün içinde ilgili bütçe dairesi 
başkanlığının hesabına yatırılır. 

Toplanan öğretim ücretlerinin % 30'undan 
az olmamak üzere üniversite veya yüksek tek
noloji enstitüsü yönetim kurulunca belir
lenecek kısmı, bilimsel araştırma projelerinde 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yaz okullarında ders vermekle görevlen
dirilen öğretim elemanlarına, verdikleri dersin 
kredi ve saati, yabancı dilde eğitim yapılıp 
yapılmadığı ile derse kaydolan öğrenci 
sayısına göre, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı 
Kanunun 11 inci maddesinde unvanları için 
öngörülen ek ders ücretlerinin beş katını, sınav 
ücretinin ise üç katını geçmemek üzere, 
üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü 
yönetim kurulu tarafından belirlenecek tutarda 
ders ve sınav ücreti ödenir. Bu fıkranın uy
gulanmasında, son fıkrasının ilk cümlesi hariç 
olmak üzere 2914 sayılı Kanunun 11 inci mad
desi dikkate alınır. 

Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe 
gösterilerek öğretim elemanlarına, kurum büt
çesi, döner sermaye, bilimsel araştırma projesi 
ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav üc
reti ödenemez; herhangi bir ödeme yapılamaz. 

Bu maddeye göre yaz okulu açılabilmesi 
için Yükseköğretim Kurulundan uygun görüş 
alınması zorunludur. 

Üniversite veya yüksek teknoloji ens
titülerince, öğrencilerden para tahsil etmek
sizin yaz okulu açılması halinde bu madde uy
gulanmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas 
ve usuller, Maliye Bakanlığının uygun görüşü 
üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. 

EK MADDE 26. - Üniversite veya yüksek 
teknoloji enstitülerinde hukuk, uluslararası 
ilişkiler, iktisat, işletme, bilgi teknolojileri ve 
ileri teknolojiler ile öğretmenlik alanlarında 
ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz 
yüksek lisans programlarının açılması, öğren
cilerden alınacak öğretim ücretleri, bu prog
ramlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine 
ödenecek ek ders ve sınav ücretleri, aşağıda 
belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla ilgili 
üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü 
yönetim kurulunun teklifi üzerine Yükseköğ
retim Kurulu tarafından belirlenir. 
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kullanılmak üzere yükseköğretim kurumların
da yer alan mevcut veya yeniden açılacak ter
tiplere ödenek kaydedilir. Geri kalanı ise, ilgili 
kurumların bütçesinin mevcut veya yeni 
açılacak tertiplerine bir yandan gelir, diğer yan
dan özel ödenek kaydedilerek 11/10/1983 
tarihli ve 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesi 
(son fıkrasının ilk cümlesi hariç) ve 19/11/1992 
tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 10 uncu mad
desi hükümleri dikkate alınarak 2914 sayılı 
Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fık
rasında akademik unvanlar itibarıyla öngörülen 
ek ders ücretinin her halükârda on katını ve ay
nı maddede öngörülen sınav ücretinin beş 
katını geçmemek üzere bu eğitim programında 
fiilen ders veren öğretim üyelerine ek ders ve 
sınav ücreti; 3843 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinde belirtilen esaslara göre bu program için 
görevlendirilen idari personele fazla çalışma 
ücreti olarak ödenir. Özel ödeneğin harcan
mayan kısmı, üniversite veya yüksek teknoloji 
enstitüsünün mal ve hizmet alımlarında kul
lanılmak üzere ertesi yılın bütçesine devren 
gelir ve ödenek kaydedilir. 

Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe 
gösterilerek öğretim üyelerine kurum bütçesi, 
döner sermaye, bilimsel araştırma projesi ve 
sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti 
ödenemez; herhangi bir ödeme yapılamaz. 

Bu maddenin uygulanmasında yukarıda 
belirtilmeyen hususlar hakkında 2914 sayılı 
Kanun ile 3843 sayılı Kanun hükümleri uy
gulanır. 

Gerektiğinde yukarıda yer alan hükümler 
kısmen veya tamamen ileri uzaktan eğitim tek
nolojileri kullanılmak suretiyle ikinci öğretim 
kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans 
programlan için de uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas 
ve usuller Maliye Bakanlığının uygun görüşü 
üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit 
edilir." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Üniversite veya yüksek teknoloji ens
titüsü yönetim kurulu kararlarında belirtilecek 
tarihlerde asgari iki eşit taksitte alınan öğretim 
ücretleri, üniversite veya yüksek teknoloji ens
titüsü adına kamu bankalarından birinde aç
tırılacak hesaba yatırılır. Bu tutarlar, Rektör
lükçe en geç onbeş gün içinde ilgili bütçe 
dairesi başkanlığının hesabına yatırılır. 

Toplanan öğretim ücretlerinin % 30'undan 
az olmamak üzere üniversite veya yüksek tek
noloji enstitüsü yönetim kurulunca belir
lenecek kısmı, bilimsel araştırma projelerinde 
kullanılmak üzere yükseköğretim kurumların
da yer alan mevcut veya yeniden açılacak ter
tiplere ödenek kaydedilir. Geri kalanı ise, ilgili 
kurumların bütçesinin mevcut veya yeni 
açılacak tertiplerine bir yandan gelir, diğer 
yandan özel ödenek kaydedilerek 11/10/1983 
tarihli ve 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesi 
(son fıkrasının ilk cümlesi hariç) ve 
19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 10 
uncu maddesi hükümleri dikkate alınarak 2914 
sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü 
fıkrasında akademik unvanlar itibarıyla ön
görülen ek ders ücretinin her halükârda on 
katını ve aynı maddede öngörülen sınav üc
retinin beş katını geçmemek üzere bu eğitim 
programında fiilen ders veren öğretim 
üyelerine ek ders ve sınav ücreti; 3843 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen esaslara 
göre bu program için görevlendirilen idari per
sonele fazla çalışma ücreti olarak ödenir. Özel 
ödeneğin harcanmayan kısmı, üniversite veya 
yüksek teknoloji enstitüsünün mal ve hizmet 
alımlarında kullanılmak üzere ertesi yılın büt
çesine devren gelir ve ödenek kaydedilir. 

Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe 
gösterilerek öğretim üyelerine kurum bütçesi, 
döner sermaye, bilimsel araştırma projesi ve 
sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti 
ödenemez; herhangi bir ödeme yapılamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 635) 



- 3 3 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

f) Geçici 49 uncu maddesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiş
tir. 

"GEÇİCİ MADDE 50. - Kısmi statüde 
görev yapanlara 15/3/2004 tarihinden önceki 
dönem için ödenmiş olan makam ve görev taz
minatları geri alınmaz; ödendiği halde herhan
gi bir nedenle geri alınanlara geri alınan tutar 
iade edilir. Bunlara, 15/1/2003 ile 14/3/2004 
tarihleri arasındaki dönem için ödenmeyen 
makam ve görev tazminatları, müstahak olunan 
tarihteki miktarlar üzerinden ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 51.-33 üncü maddeye 
göre lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla yurt 
dışına gönderilenler ile 35 inci maddeye göre 
yurt içinde başka bir üniversiteye lisansüstü 
eğitim-öğretim amacıyla gönderilenlerden, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar; 

a) Lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla 
yurt dışında kalmaları gereken süre içerisinde 
öğrenimlerini tamamlayamamalan nedeniyle 
kadroları ile ilişikleri kesilenler, 

b) Eğitimin herhangi bir aşamasında, her 
ne sebeple olursa olsun Türkiye'ye çağrılmış 
olanlar, 

c) Lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla 
yurt içindeki başka bir üniversitede kalmaları 
gereken süre içerisinde öğrenimlerini tamam
layamamalan nedeniyle kadroları ile ilişikleri 
kesilenler, 

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç ay içinde Yükseköğretim Kuruluna 
müracaat etmeleri halinde, atanma niteliklerini 
kaybetmemiş olmaları şartıyla, müracaat 
tarihinden itibaren üç ay içinde Yükseköğretim 
Kurulunun belirleyeceği yükseköğretim 
kurumlarındaki durumlarına uygun öğretim 
elemanı kadrolarından birisine sınav şartı aran
maksızın ve açıktan atamaya ilişkin sınır
lamalara tabi tutulmaksızın atanırlar. Bu şekil
de atanacak personel için kullanılmak üzere 
yılda bir defa yapılmasına ilişkin sınırlamaya 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Bu maddenin uygulanmasında yukarıda 
belirtilmeyen hususlar hakkında 2914 sayılı 
Kanun ile 3843 sayılı Kanun hükümleri uy
gulanır. 

Gerektiğinde yukarıda yer alan hükümler 
kısmen veya tamamen ileri uzaktan eğitim tek
nolojileri kullanılmak suretiyle ikinci öğretim 
kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans 
programları için de uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas 
ve usuller Maliye Bakanlığının uygun görüşü 
üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit 
edilir." 

g) Geçici 49 uncu maddesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklen
miştir. 

"GEÇİCİ MADDE 50. - Kısmi statüde 
görev yapanlara 15/3/2004 tarihinden önceki 
dönem için ödenmiş olan makam ve görev taz
minatları geri alınmaz; ödendiği halde herhan
gi bir nedenle geri alınanlara geri alınan tutar 
iade edilir. Bunlara, 15/1/2003 ile 14/3/2004 
tarihleri arasındaki dönem için ödenmeyen 
makam ve görev tazminatları, müstahak 
olunan tarihteki miktarlar üzerinden ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 51.-33 üncü maddeye 
göre lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla yurt 
dışına gönderilenler ile 35 inci maddeye göre 
yurt içinde başka bir üniversiteye lisansüstü 
eğitim-öğretim amacıyla gönderilenlerden, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar; 

a) Lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla 
yurt dışında kalmaları gereken süre içerisinde 
öğrenimlerini tamamlayamamalan nedeniyle 
kadrolan ile ilişikleri kesilenler, 

b) Eğitimin herhangi bir aşamasında, her 
ne sebeple olursa olsun Türkiye'ye çağrılmış 
olanlar, 

c) Lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla 
yurt içindeki başka bir üniversitede kalmaları 
gereken süre içerisinde öğrenimlerini tamam
layamamalan nedeniyle kadrolan ile ilişikleri 
kesilenler, 
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tabi olmaksızın 78 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ek 1 inci maddesi hükmü 
uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla ihtiyaca 
göre öğretim elemanları kadrolarında unvan ve 
derece değişiklikleri yapılabilir. 

Bunlar atandıkları yükseköğretim kurum
larında, yurt içinde veya yurt dışında görmüş 
oldukları öğrenim sürelerine ilişkin olarak 
genel hükümler çerçevesinde belirlenen mec
buri hizmet yükümlülüklerini yerine getirirler 
ve ilgililer adına öğrenimleri nedeniyle çıkarıl
mış olan borç tutarlarının takibinden vaz
geçilerek tahsilat işlemine son verilir. Bunların 
daha önce ödemiş oldukları tutarların bulun
ması halinde, bu meblağa isabet eden süreler il
gililerin mecburi hizmet sürelerinden indirilir. 

Birinci fıkranın (a), (b) veya (c) bentlerin
de sayılan durumların gerçekleşmesine rağmen 
geçici 47 nci madde uyarınca öğrenim hakkı 
tanınanlardan ataması yapılmış olanlar ile kad-
rolarıyla ilişikleri kesilmeyenlerden haklarında 
borç takibi yapılanlar hakkında da yukarıdaki 
hükümler aynen uygulanır ve bunlardan kad
rolarının bulunduğu yükseköğretim kurum
larında çalışmış olanlann çalıştıkları süreler 
mecburi hizmetlerinden indirilir. 

Bu madde kapsamına girenlerden tekrar 
mecburi hizmet yükümlülüğü öngörülen bir 
görev verilenlerin, söz konusu lisansüstü 
eğitim-öğretimlerini başarılı bir şekilde tamam
lamış olmaları halinde, bu görevde çalışmış ol
dukları süreler ilk görevlendirmeye ilişkin mec
buri hizmetlerinden indirilir ve ikinci görevlen
dirmeye ilişkin mecburi hizmet yükümlülüğü 
devam eder; başarısız olmaları halinde ise, bu 
görevlendirmeden kaynaklanan mecburi hizmet 
yükümlülük süreleri önceki mecburi hizmet 
yükümlülük sürelerine ilave edilir. 

Yukanda belirtilen hükümler çerçevesinde 
öğretim elemanı kadrolarına atandıktan sonra 
yükümlü bulundukları mecburi hizmeti bitir-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç ay içinde Yükseköğretim Kuruluna 
müracaat etmeleri halinde, atanma niteliklerini 
kaybetmemiş olmaları şartıyla, müracaat 
tarihinden itibaren üç ay içinde Yükseköğretim 
Kurulunun belirleyeceği yükseköğretim 
kurumlarındaki durumlarına uygun öğretim 
elemanı kadrolarından birisine sınav şartı aran
maksızın ve açıktan atamaya ilişkin sınır
lamalara tabi tutulmaksızın atanırlar. Bu şekil
de atanacak personel için kullanılmak üzere 
yılda bir defa yapılmasına ilişkin sınırlamaya 
tâbi olmaksızın 78 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ek 1 inci maddesi hükmü 
uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla ihtiyaca 
göre öğretim elemanları kadrolarında unvan ve 
derece değişiklikleri yapılabilir. 

Bunlar atandıkları yükseköğretim kurum
larında, yurt içinde veya yurt dışında görmüş 
oldukları öğrenim sürelerine ilişkin olarak 
genel hükümler çerçevesinde belirlenen mec
buri hizmet yükümlülüklerini yerine getirirler 
ve ilgililer adına öğrenimleri nedeniyle çıkarıl
mış olan borç tutarlarının takibinden vaz
geçilerek tahsilat işlemine son verilir. Bunlann 
daha önce ödemiş olduklan tutarlann bulun
ması halinde, bu meblağa isabet eden süreler 
ilgililerin mecburi hizmet sürelerinden in
dirilir. 

Birinci fıkranın (a), (b) veya (c) bentlerin
de sayılan durumlann gerçekleşmesine rağ
men geçici 47 nci madde uyannca öğrenim 
hakkı tanınanlardan ataması yapılmış olanlar 
ile kadrolarıyla ilişikleri kesilmeyenlerden 
haklarında borç takibi yapılanlar hakkında da 
yukarıdaki hükümler aynen uygulanır ve bun
lardan kadrolannın bulunduğu yükseköğretim 
kurumlarında çalışmış olanların çalıştıkları 
süreler mecburi hizmetlerinden indirilir. 

Bu madde kapsamına girenlerden tekrar 
mecburi hizmet yükümlülüğü öngörülen bir 
görev verilenlerin, söz konusu lisansüstü 
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meden görevlerinden ayrılan veya bir ceza 
sebebiyle görevine son verilenler ile bu madde 
kapsamına girdiği halde müracaat etmeyerek 
mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getir
meyenler, döviz olarak yapılmış olan her türlü 
masraflar için imzaladıkları yüklenme senedi 
ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi 
hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere 
ödeme yapma sonucu doğurmaksızın 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü mad
desinin ikinci fıkrası hükümlerine göre hesap
lanacak tutarlarla yükümlü tutulurlar. Bunların 
daha önce ödemiş oldukları tutar ile mecburi 
hizmetlerinde değerlendirilen sürelere isabet 
eden tutar, anılan madde uyarınca belirlenecek 
tutardan düşülür." 

MADDE 3. - 8/6/1949 tarihli ve 5434 
sayılı Kanunun; 

a) Ek 68 inci maddesinin dördüncü fık
rasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Ancak, eğitim veya bilimsel araştırma 
kurum ve birimlerinde emekli aylıkları kesil-
meksizin çalıştırılanlar, her derece ve türdeki 
eğitim kurumlan veya eğitim birimlerinde ders 
ücreti karşılığında ders görevi verilenler, bu 
Kanunun ek 11 inci maddesi uyarınca Bakanlar 
Kurulu kararıyla emekli aylıkları kesilmeksizin 
çalıştırılanlar ile profesör unvanına sahip olan
lardan 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

eğitim-öğretimlerini başarılı bir şekilde 
tamamlamış olmaları veya tamamlamaları 
halinde, bu görevde çalışmış oldukları süreler 
ilk görevlendirmeye ilişkin mecburi hizmet
lerinden indirilir ve ikinci görevlendirmeye 
ilişkin mecburi hizmet yükümlülüğü devam 
eder; başarısız olmaları halinde ise, bu görev
lendirmeden kaynaklanan mecburi hizmet 
yükümlülük süreleri önceki mecburi hizmet 
yükümlülük sürelerine ilave edilir. 

Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesin
de öğretim elemanı kadrolarına atandıktan 
sonra yükümlü bulundukları mecburi hizmeti 
bitirmeden görevlerinden ayrılan veya bir ceza 
sebebiyle görevine son verilenler ile bu madde 
kapsamına girdiği halde müracaat etmeyerek 
mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getir
meyenler, döviz olarak yapılmış olan her türlü 
masraflar için imzaladıkları yüklenme senedi 
ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi 
hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere 
ödeme yapma sonucu doğurmaksızın 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 ün
cü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre 
hesaplanacak tutarlarla yükümlü tutulurlar. 
Bunların daha önce ödemiş oldukları tutar ile 
mecburi hizmetlerinde değerlendirilen sürelere 
isabet eden tutar, anılan madde uyarınca belir
lenecek tutardan düşülür." 

MADDE 3. - 8/6/1949 tarihli ve 5434 
sayılı Kanunun; 

a) 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının 
(o) bendinin üçüncü alt bendinden sonra gelen 
paragraftaki "iştirakçi" ibareleri, "iştirakçi ve 
isteğe bağlı iştirakçi " olarak değiştirilmiş ve 
aynı fıkranın (o) bendinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki (p) bendi eklenmiştir. 

"p) Yukarıdaki bentlerde gösterilen görev
lerden herhangi bir sebeple ayrılanlardan altı 
ay içinde Kurumlarına müracaatları halinde, 
ayrıldıkları kadronun emeklilik kesenekleri ve 
kurum karşılıklarını Sandık usullerine göre 
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Kanunun 34 üncü maddesine göre görevlen
dirilenlere, bu görevlerinden dolayı bu fıkra 
hükmü uygulanmaz." 

b) Ek 78 inci maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 79. - T.C. Emekli Sandığı, 
emekli veya malullük aylığı alanlarla, bunların 
kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu aile 
fertleri ile dul ve yetim aylığı alanların tedavi 
kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine 
(diş tedavileri dahil) ilişkin ücretler ile sağlık 
kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanıl
ması gerekli görülen ortez, protez ve diğer 
iyileştirme araçlan ile tetkik ve tahlil bedelleri 
için Maliye Bakanlığınca tespit edilen birim 
fiyatların altında bir fiyatla, ilgili kurum ve 
kuruluşlarla anlaşma yapabilir." 

MADDE 4. - 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı 
Kanunun; 

a) 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 10.- Genel bütçeye dahil daireler, 
katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin 
yıl içinde her ne şekilde olursa olsun 
edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi 
hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe 
kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gös
terilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ödemek suretiyle "isteğe bağlı iştirakçilik" 
statüsünü seçenler," 

b) Ek 68 inci maddesinin dördüncü fık
rasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Ancak, eğitim veya bilimsel araştırma 
kurum ve birimlerinde emekli aylıkları kesil-
meksizin çalıştırılanlar, her derece ve türdeki 
eğitim kurumlan veya eğitim birimlerinde ders 
ücreti karşılığında ders görevi verilenler, bu 
Kanunun ek 11 inci maddesi uyarınca Bakan
lar Kurulu kararıyla emekli aylıkları kesilmek-
sizin çalıştırılanlar ile profesör unvanına sahip 
olanlardan 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı 
Kanunun 34 üncü maddesine göre görevlen
dirilenlere, bu görevlerinden dolayı bu fıkra 
hükmü uygulanmaz." 

c) Ek 78 inci maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 79. - T.C. Emekli Sandığı, 
emekli veya malullük aylığı alanlarla, bunların 
kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu aile 
fertleri ile dul ve yetim aylığı alanların tedavi 
kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine 
(diş tedavileri dahil) ilişkin ücretler ile sağlık 
kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanıl
ması gerekli görülen ortez, protez ve diğer 
iyileştirme araçlan ile tetkik ve tahlil bedelleri 
için Maliye Bakanlığınca tespit edilen birim 
fıyatlann altında bir fiyatla, ilgili kurum ve 
kuruluşlarla anlaşma yapabilir." 

MADDE 4. - 5/1/1961 tarihli ve 237 
sayılı Kanunun; 

a) 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 10. - Genel bütçeye dahil 
daireler, katma bütçeli idareler ve döner ser
mayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun 
edinebilecekleri taşıtlann cinsi, adedi, hangi 
hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe 
kanunlanna bağlı (T) işaretli cetvelde gös
terilir. 
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Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum 
ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince 
taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, 
adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı 
gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakan
lar Kurulu kararına bağlıdır. 

Ancak, Avrupa Birliği ile yürütülen mali 
işbirliği kapsamındaki projelerle ilgili olarak 
yıl içerisinde alınması gerekli görülen taşıtlar 
ile Başbakanlık hizmetlerinde kullanılmak 
üzere yıl içerisinde hibe edilen taşıtlar Maliye 
Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar 
Kurulu karan ile edinilebilir. 

İçişleri Bakanlığınca lüzum görüldüğü tak
dirde, bu Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
"İl Valileri" taşıtları, gelir durumu müsait olan il 
özel idare bütçelerinden de satın alınabilir. 

Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belir
tilenlerin (Dışişleri Bakanlığı Müsteşan hariç) 
emir ve zatlarına verilenler, (2) sayılı cetvelin 
birinci ve ikinci sırasında yer alanlar, güvenlik 
önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınan
larla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis 
olunan araçlar dışında hibe dahil, her ne suret
le olursa olsun yabancı menşeli binek ve 
station-wagon cinsi taşıt edinilemez. Yerli 
muhteva oranı % 50'nin altında kalan taşıtlar 
yabancı menşeli sayılır. Bu oranı artırmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

b) Kanuna ekli (1) sayılı cetvele "Danıştay 
Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki ibare eklenmiştir. 

En Az 
Kullanma 

Adet Cinsi Süresi 
"Uyuşmazlık Mahkemesi 

Başkanı 1 Binek 5 Yıl" 
MADDE 5. - 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı 

Kanunun ek 13 üncü maddesinin (4) numaralı 
fıkrasının; (a) bendinde yer alan "Maliye 
Bakanlığının yurt dışı kadrolarında bulunan 
personeli dışında kalan personeline (sözleşmeli 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum 
ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince 
taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, 
adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı 
gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakan
lar Kurulu kararma bağlıdır. 

Ancak, Avrupa Birliği ile yürütülen mali 
işbirliği kapsamındaki projelerle ilgili olarak 
yıl içerisinde alınması gerekli görülen taşıtlar 
ile Başbakanlık hizmetlerinde kullanılmak 
üzere yıl içerisinde hibe edilen taşıtlar Maliye 
Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar 
Kurulu kararı ile edinilebilir. 

İçişleri Bakanlığınca lüzum görüldüğü 
takdirde, bu Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı "İl Valileri" taşıtları, gelir durumu 
müsait olan il özel idare bütçelerinden de satın 
alınabilir. 

Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belir
tilenlerin (Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı hariç) 
emir ve zatlarına verilenler, (2) sayılı cetvelin 
birinci ve ikinci sırasında yer alanlar, güvenlik 
önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına 
alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre 
tahsis olunan araçlar dışında hibe dahil, her ne 
suretle olursa olsun yabancı menşeli binek ve 
station-wagon cinsi taşıt edinilemez. Yerli 
muhteva oranı % 50'nin altında kalan taşıtlar 
yabancı menşeli sayılır. Bu oranı artırmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

b) Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 
"Danıştay Başkanı" ibaresinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir. 
"Uyuşmazlık Mahkemesi 

Başkanı 1 Binek 5 Yıl" 
MADDE 5. - 4/1/1961 tarihli ve 213 

sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinin (4) 
numaralı fıkrasının; (a) bendinde yer alan 
"Maliye Bakanlığının yurt dışı kadrolarında 
bulunan personeli dışında kalan personeline 
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personel ile bağlı kuruluşların personeli dahil, 
bağlı kuruluşların kadro karşılığı sözleşmeli 
personeli hariç)" ibaresi "Maliye Bakanlığı ile 
bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı 
kadrolarında çalışan memurlar ile sözleşmeli 
personele (bağlı kuruluşların kadro karşılığı 
sözleşmeli personeli hariç)" şeklinde; (c) ben
dinde yer alan "teşkilatında çalıştırılan per
sonele, bütçe kanunları uyannca yaptırılan faz
la mesaiye ilave olarak" ibaresi "teşkilatı kad
rolarında çalışan memurlar ile sözleşmeli per
sonele" şeklinde değiştirilmiş; son paragrafın
dan sonra gelmek üzere aşağıda yer alan parag
raf eklenmiştir. 

"Bu madde kapsamında bulunan personele 
yapılan ikramiye, teşvik primi, teşvik ödemesi, 
döner sermaye katkı payı ödemeleri, döner ser
maye gelirlerinden yapılan ek ödemeler ve 
4458 sayılı Gümrük Kanunu uyannca ödenen 
tutarlar ile Maliye Bakanlığınca belirlenecek 
benzeri ödemelerin net tutarlan, bu madde kap
samında yapılan ek ödemenin aylık net tutann-
dan mahsup edilir. Mahsuba ilişkin esas ve 
usulleri belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu ödeme ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte 
olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye 
payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olur
sa olsun benzeri ödemelerin hesabında dikkate 
alınmaz." 

MADDE 6. - 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı 
Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasın
dan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

"Elçilik ve konsolosluklarda yapılacak 
konsolosluk işlemleri için zorunlu gider olarak 
alınacak posta ve haberleşme ücretleri, her ül
kenin mahalli şartları da dikkate alınarak Dışiş
leri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte belir
lenir. Alınan bu tutarların harcanmayan kısmı 
ilgilisine iade edilir. Mali yıl sonuna kadar il
gilisine iade edilemeyenler bütçeye gelir kay
dedilir." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(sözleşmeli personel ile bağlı kuruluşlann per
soneli dahil, bağlı kuruluşlann kadro karşılığı 
sözleşmeli personeli hariç)" ibaresi "Maliye 
Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve 
taşra teşkilatı kadrolarında çalışan memurlar 
ile sözleşmeli personele (bağlı kuruluşlann 
kadro karşılığı sözleşmeli personeli hariç)" 
şeklinde; (c) bendinde yer alan "teşkilatında 
çalıştırılan personele, bütçe kanunlan uyarınca 
yaptınlan fazla mesaiye ilave olarak" ibaresi 
"teşkilatı kadrolarında çalışan memurlar ile 
sözleşmeli personele" şeklinde değiştirilmiş ve 
son paragrafından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

"Bu madde kapsamında bulunan per
sonele yapılan ikramiye, teşvik primi, teşvik 
ödemesi, döner sermaye katkı payı ödemeleri, 
döner sermaye gelirlerinden yapılan ek 
ödemeler ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu 
uyarınca ödenen tutarlar ile Maliye Bakan
lığınca belirlenecek benzeri ödemelerin net 
tutarlan, bu madde kapsamında yapılan ek 
ödemenin aylık net tutarından mahsup edilir. 
Mahsuba ilişkin esas ve usulleri belirlemeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeme ilgili mev
zuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, 
ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret 
ve her ne ad altında olursa olsun benzeri 
ödemelerin hesabında dikkate alınmaz." 

MADDE 6. - 2/7/1964 tarihli ve 492 
sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fık
rasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

"Elçilik ve konsolosluklarda yapılacak 
konsolosluk işlemleri için zorunlu gider olarak 
alınacak posta ve haberleşme ücretleri, her ül
kenin mahalli şartları da dikkate alınarak 
Dışişleri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte 
belirlenir. Alınan bu tutarların harcanmayan 
kısmı ilgilisine iade edilir. Mali yıl sonuna 
kadar ilgilisine iade edilemeyenler bütçeye 
gelir kaydedilir." 
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MADDE 7. - 21/7/1953 tarihli ve 6183 
sayılı Kanunun; 

a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının 
(2) ve (3) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"2. Bankalar ve özel fınans kurumlan 
tarafından verilen süresiz teminat mektupları, 

3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen 
Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler 
yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele 
faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemler
de anaparaya tekabül eden satış değerleri esas 
alınır.)," 

b) Geçici 7 nci maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 8. - 31/12/2008 
tarihine kadar uygulanmak üzere, özelleştirme 
kapsamına alınan kuruluşlar dahil 8/6/1984 
tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name hükümlerine tâbi iktisadi devlet teşekkül
leri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların 
müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, 
büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel 
idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya bun
lara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel 
kişiliğini haiz kuruluşların, Devlete ait olan ve 
bu Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık, 
mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi 
bir takyidat bulunmayan taşınmazlarından 
genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli 
idarelerce ihtiyaç duyulanlar ile 29/1/2004 
tarihli ve 5084 sayılı Kanun kapsamında değer
lendirilecek olanlar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre oluş
turulacak komisyon tarafından takdir edilecek 
değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun 
görüşü alınarak bütçenin gelir ve gider hesap
larıyla ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakan
lığınca satın alınabilir. 

Bu idarelerin satın alınan taşınmazlarının 
tapu işlemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen 
şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda Dev-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. - 21/7/1953 tarihli ve 6183 
sayılı Kanunun; 

a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının 
(2) ve (3) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"2. Bankalar ve özel fınans kurumları 
tarafından verilen süresiz teminat mektupları, 

3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen 
Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 
yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele 
faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlem
lerde anaparaya tekabül eden satış değerleri 
esas alınır.)," 

b) Geçici 7 nci maddesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 8. - 31/12/2007 
tarihine kadar uygulanmak üzere, özelleştirme 
kapsamına alınan kuruluşlar dahil 8/6/1984 
tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name hükümlerine tâbi iktisadi devlet teşek
külleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların 
müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, 
büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel 
idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya 
bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel 
kişiliğini haiz kuruluşların, Devlete ait olan ve 
bu Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık, 
mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi 
bir takyidat bulunmayan taşınmazlarından 
genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli 
idarelerce ihtiyaç duyulanlar ile 29/1/2004 
tarihli ve 5084 sayılı Kanun kapsamında 
değerlendirilecek olanlar, 4/1/2002 tarihli ve 
4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre 
oluşturulacak komisyon tarafından takdir 
edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da 
uygun görüşü alınarak bütçenin gelir ve gider 
hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Maliye 
Bakanlığınca satın alınabilir. 

Bu idarelerin satın alman taşınmazlarının 
tapu işlemlerine esas olan ve yukarıda belir
tilen şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda 
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lete ait olan ve bu Kanun kapsamına giren 
borçlan terkin edilir. 

Bu madde hükmü yukarıda sayılan 
kuruluşlar dışında kalan, borcunu ödemede çok 
zor duruma düştüğü inceleme raporu ile tespit 
edilen ve vergi dairelerine bu Kanun kap
samına giren borcu bulunan diğer mükelleflerin 
(tüzel kişiliği bulunanların ortaklarına ait olan
lar dahil) taşınmazları için de uygulanabilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas 
ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir." 

MADDE 8. - 8/6/1959 tarihli ve 7338 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fık
rasına (1) bendinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"m) Genel bütçeye dahil dairelerle katma 
bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi 
teşebbüslerine yapılacak iktisadi transferler ve 
yardımlar." 

MADDE 9. - 8/9/1983 tarihli ve 2886 
sayılı Kanunun; 

a) 25 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" İsteklilerden, ihale konusu olan işin tah
min edilen bedelinin % 3'ü oranında geçici 
teminat alınır. 10 uncu madde uyarınca 
yapılacak ihalelerde geçici teminat teklif edilen 
bedelin, tasfiye idaresince yapılan taşınır mal 
satışlarında ise satışa esas bedelin % 3'ünden 
az olamaz." 

b) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) 
ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 
ikinci fıkrasına "Bankalarca" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "ve özel fınans kurumlarınca" 
ibaresi ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"b) Bankalar ve özel fınans kurumlarının 
verecekleri süresiz teminat mektupları, 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen 
Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler 
yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele 
faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemler-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamına giren 
borçlan terkin edilir. 

Bu madde hükmü, yukarıda sayılan 
kuruluşlar dışında kalan, borcunu ödemede çok 
zor duruma düştüğü inceleme raporu ile tespit 
edilen ve vergi dairelerine bu Kanun kap
samına giren borcu bulunan diğer mükelleflerin 
(tüzel kişiliği bulunanlann ortaklanna ait olan
lar dahil) taşınmazlan için de uygulanabilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas 
ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir." 

MADDE 8. - 8/6/1959 tarihli ve 7338 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fık
rasına (1) bendinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"m) Genel bütçeye dahil dairelerle katma 
bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi 
teşebbüslerine yapılacak iktisadi transferler ve 
yardımlar." 

MADDE 9. - 8/9/1983 tarihli ve 2886 
sayılı Kanunun; 

a) 25 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İsteklilerden, ihale konusu olan işin tah
min edilen bedelinin % 3'ü oranında geçici 
teminat alınır. 10 uncu madde uyarınca 
yapılacak ihalelerde geçici teminat teklif 
edilen bedelin, tasfiye idaresince yapılan 
taşınır mal satışlannda ise satışa esas bedelin 
% 3'ünden az olamaz." 

b) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) 
ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 
ikinci fıkrasına "Bankalarca" ibaresinden son
ra gelmek üzere "ve özel fınans kurumlarınca" 
ibaresi ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

"b) Bankalar ve özel fınans kurumlarının 
verecekleri süresiz teminat mektupları, 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen 
Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 
yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele 
faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlem-
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de anaparaya tekabül eden satış değerleri esas 
alınır)." 

"Bu Kanun kapsamında teminat olarak 
kabul edilecek geçici, kesin ve avans teminat 
mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Maliye 
Bakanlığı yetkilidir." 

c) 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Tasfiye idaresince yapılan taşınır mal 
satışlarında kesin teminat, ihale bedelinin % 
6'sından az olamaz." 

MADDE 10. - 13/12/1983 tarihli ve 178 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin; 

a) 10 uncu maddesinin (o) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye (o) bendin
den sonra gelmek üzere (p) ve (r) bentleri ek
lenmiştir. 

"o) Kamu kurum ve kuruluşlarınca iş
letilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, 
kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden 
yararlanacak olanlardan alınacak asgari bedel
leri belirlemek, belirlenen tarifeleri tasdik et
mek, bu yerlerin hesaplarının bir düzen içinde 
tutulması için kullanılacak defter ve belgeleri 
tespit etmek, bu hesapları gerektiğinde denet
lemek, elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin 
esas ve usulleri belirlemek ve diğer gerekli 
düzenlemeleri yapmak, 

p) Devlet memurları ve diğer kamu görev
lileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin 
(bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri 
dahil) tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan 
tedavilerine (diş tedavileri dahil) ilişkin ücret
lerle sağlık kurumlarınca verilen raporlar 
üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, 
protez ve diğer iyileştirme araç bedellerinin 
kurumlarınca ödenecek kısmını ve bu konuya 
ilişkin esas ve usulleri Sağlık Bakanlığının 
görüşünü almak suretiyle tespit etmek, 

r) Devlet memurları ve diğer kamu görev
lileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin 
(bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

lerde anaparaya tekabül eden satış değerleri 
esas alınır)." 

"Bu Kanun kapsamında teminat olarak 
kabul edilecek geçici, kesin ve avans teminat 
mektuplarının kapsam ve şeklini tespite 
Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

c) 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Tasfiye idaresince yapılan taşınır mal 
satışlarında kesin teminat, ihale bedelinin % 
6'sından az olamaz." 

MADDE 10. - 13/12/1983 tarihli ve 178 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin; 

a) 10 uncu maddesinin (o) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve maddeye (o) bendin
den sonra gelmek üzere (p) ve (r) bentleri ek
lenmiştir. 

"o) Kamu kurum ve kuruluşlarınca iş
letilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, 
kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden 
yararlanacak olanlardan alınacak asgari bedel
leri belirlemek, bu yerlerden elde edilen gelir
lerin kullanımına ilişkin esas ve usuller ile 
bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak," 

"p) Devlet memurları ve diğer kamu 
görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetim
lerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fert
leri dahil) tedavi kurum ve kuruluşlarında 
yapılan tedavilerine (diş tedavileri dahil) iliş
kin ücretlerle sağlık kurumlarınca verilen 
raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen 
ortez, protez ve diğer iyileştirme araç bedel
lerinin kurumlarınca ödenecek kısmını ve bu 
konuya ilişkin esas ve usulleri Sağlık Bakan
lığının görüşünü almak suretiyle tespit etmek," 

"r) Devlet memurları ve diğer kamu 
görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetim
lerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fert
leri dahil) ayakta tedavileriyle ilgili ilaç kul
lanımında, gerektiğinde ilaçların eşdeğerlikleri 
dikkate alınarak tespit edilecek her türlü 
referans fiyatlar üzerinden bedellerinin öden-
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dahil) ayakta tedavilerinde ilaç kullanımında, 
gerektiğinde ilaçların eşdeğerlikleri dikkate 
alınarak tespit edilecek her türlü referans fiyat
lar üzerinden bedellerini ödetmek ve bu husus
lara ilişkin esas ve usulleri tespit etmek." 

b) 11 inci maddesine (m) bendinden sonra 
gelmek üzere (n) bendi eklenmiştir. 

"n) Devlet memurları ve diğer kamu 
görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetim
lerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fert
leri dahil) ilgili kanunlar uyannca ödemeleri 
gereken (katılım payından muaf ilaçlar hariç) 
ilaç katılım payları karşılığında ilgililerin maaş 
veya aylıklarından kesinti yaptırmak." 

c) Ek 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının 
son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Merkezde ücret karşılığı mesleki ders 
vermek için görevlendirilen Bakanlık personeli 
ve diğer kişilere, haftada 20, bir takvim yılında 
360 saati aşmamak ve 2914 sayılı Yükseköğ
retim Personel Kanununun 11 inci maddesinde 
öngörülen azami ek ders ve sınav ücretlerini 
geçmemek üzere, Bakanlık tarafından belir
lenen miktar, esas ve usuller çerçevesinde ders 
ve sınav ücreti ödenir." 

MADDE 11. - 13/12/1983 tarihli ve 181 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 
9 uncu maddesinde yer alan "2003 yılı sonuna 
kadar," ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 12. - 27/6/1963 tarihli ve 261 
sayılı Kanunun mülga 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Madde 2. - Geri verilecek paraların kesin 
olarak veya avans suretiyle ödenmesinin esas 
ve usulleri, Hazine Müsteşarlığı ile Maliye 
Bakanlığı tarafından müştereken tespit olunur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

meşini sağlamak ve bu hususlara ilişkin esas 
ve usulleri Sağlık Bakanlığının görüşünü al
mak suretiyle tespit etmek," 

b) 11 inci maddesine (m) bendinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki (n) ve (o) bentleri ek
lenmiştir. 

"n) Devlet memurları ve diğer kamu 
görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetim
lerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fert
leri dahil) ilgili kanunlar uyannca ödemeleri 
gereken (katılım payından muaf ilaçlar hariç) 
ilaç katılım payları karşılığında ilgililerin maaş 
veya aylıklarından kesinti yaptırmak." 

"o) Kamu kurum ve kuruluşlarınca iş
letilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, 
kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin 
hesaplarının bir düzen içinde tutulması için 
muhasebe sistemi kurmak, kullanılacak defter 
ve belgeleri tespit etmek," 

c) Ek 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının 
son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Merkezde ücret karşılığı mesleki ders 
vermek için görevlendirilen Bakanlık per
soneli ve diğer kişilere, haftada 20, bir takvim 
yılında 360 saati aşmamak ve 2914 sayılı Yük
seköğretim Personel Kanununun 11 inci mad
desinde öngörülen azami ek ders ve sınav üc
retlerini geçmemek üzere, Bakanlık tarafından 
belirlenen miktar, esas ve usuller çerçevesinde 
ders ve sınav ücreti ödenir." 

MADDE 11. - 13/12/1983 tarihli ve 181 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 
9 uncu maddesinde yer alan "2003 yılı sonuna 
kadar," ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 12. - 27/6/1963 tarihli ve 261 
sayılı Kanuna mülga 2 nci maddesinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki 2/A maddesi eklen
miştir. 

"MADDE 2/A. - Geri verilecek paraların 
kesin olarak veya avans suretiyle ödenmesinin 
esas ve usulleri, Hazine Müsteşarlığı ile Maliye 
Bakanlığı tarafından müştereken tespit olunur. 
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Yapılacak inceleme sonunda fazla öden
diği tespit olunan veya zamanında mahsup 
olunmayan tutarlar 21/7/1953 tarihli ve 6183 
sayılı Kanun hükümlerine göre geri alınır." 

MADDE 13. - 2/6/1934 tarihli ve 2489 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

"Kefalet Sandığına ilişkin Maliye Bakan
lığınca takip edilecek hak ve alacaklardan 
zorunlu ya da mücbir sebeplerle takip ve tahsil 
imkanının kalmadığı veya takip ve tahsil mas
raflarının asıl miktarı geçtiği Sandık İdare 
Heyeti tarafından tespit edilenlerden on milyar 
liraya kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına 
Maliye Bakanı yetkilidir." 

MADDE 14. - 24/12/2003 tarihli ve 5027 
sayılı Kanunun; 

a) 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet 
muhasebesi kayıtlarında ekonomik sınıflandır
manın dördüncü düzeyini de kapsayacak şekil
de gösterilir; kesinhesap kanunu taşanları ise 
ikinci düzeyde hazırlanır." 

b) 11 inci maddesinin (d) bendinde yer 
alan "(Hazine Müsteşarlığı bütçesinin (05) ve 
(08) ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan 
tertipleri hariç)" ibaresi yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

c) 17 nci maddesinin (a) bendinin (10) 
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve aynı maddenin (c) ve (d) bentleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

"10. Aynı kuruluş bütçesi içinde fonk
siyonel ve ekonomik sınıflandırma ayırımına 
bakılmaksızın aktarma yapmaya veya kuruluş
ların bütçelerinden Maliye Bakanlığı büt
çesinin yedek ödenek tertiplerine aktarma yap
maya," 

d) 32 nci maddesinin (a) bendinde yer alan 
"öğretim üyeliklerine" ibaresinden sonra gel
mek üzere "ve araştırma görevlisi kadrolarına" 
ibaresi eklenmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yapılacak inceleme sonunda fazla öden
diği tespit olunan veya zamanında mahsup 
olunmayan tutarlar 21/7/1953 tarihli ve 6183 
sayılı Kanun hükümlerine göre geri alınır." 

MADDE 13. - 2/6/1934 tarihli ve 2489 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Kefalet Sandığına ilişkin Maliye Bakan
lığınca takip edilecek hak ve alacaklardan 
zorunlu ya da mücbir sebeplerle takip ve tahsil 
imkanının kalmadığı veya takip ve tahsil mas
raflarının asıl miktarı geçtiği Sandık İdare 
Heyeti tarafından tespit edilenlerden on milyar 
liraya kadar olanların kayıtlardan çıkarıl
masına Maliye Bakanı yetkilidir." 

MADDE 14. - 24/12/2003 tarihli ve 5027 
sayılı Kanunun; 

a) 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet 
muhasebesi kayıtlannda ekonomik sınıflandır
manın dördüncü düzeyini de kapsayacak şekil
de gösterilir; kesinhesap kanunu tasarılan ise 
ikinci düzeyde hazırlanır." 

b) 11 inci maddesinin (d) bendinde yer 
alan "(Hazine Müsteşarlığı bütçesinin (05) ve 
(08) ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan 
tertipleri hariç)" ibaresi yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

c) 17 nci maddesinin (a) fıkrasının (10) 
numaralı bendi ile (e) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (h) fıkrası 
eklenmiştir. 

"10. Aynı kuruluş bütçesi içinde fonk
siyonel ve ekonomik sınıflandırma ayırımına 
bakılmaksızın aktarma yapmaya veya kuruluş
ların bütçelerinden Maliye Bakanlığı büt
çesinin yedek ödenek tertiplerine aktarma yap
maya," 

"e) Bütçenin (B) işaretli cetvelinde GSM 
Hazine payları için öngörülen gelir tahminini 
aşan kısım, bir yandan genel bütçeye özel 
gelir, diğer yandan Maliye Bakanlığı bütçesin-
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e) 36 ncı maddesinin (a) bendinin 
(5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"5. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları 
(Devlet hissesi olarak alıp sattığı ham petrole 
ilişkin hasılat hariç) gayri safı hasılatının 
%10'u," 

f) 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bütçelerinin mevcut veya yeniden 
açılacak tertiplerinin (01.4) ekonomik sınıflan
dırma kodundan yaparlar." 

g) 49 uncu maddesinin (ö) bendine 
aşağıdaki alt bent eklenmiştir. 

"4. 2003 yılında Gümrük Müsteşarlığı büt
çesine özel ödenek kaydedilen ödeneklerden 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine ak
tarılıp harcanamayan tutarları devren özel gelir 
ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

de yeni açılacak tertibe özel ödenek kaydedilir. 
Bu ödenekten, Maliye Bakanlığı bütçesinin 
12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.3 tertibine 100 
trilyon lirayı, Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 
07.82.31.00-04.2.1.06-1-05.1 tertibine 100 
trilyon lirayı aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

2004 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilen-
dirmek suretiyle Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü enerji sektörü kapsamında yer alan 
Borçka Barajı ve HES projesine 75 trilyon 
lirayı, Muratlı Barajı ve HES projesine 53 tril
yon lirayı, Deriner Barajı ve HES projesine 
170 trilyon lirayı, Ermenek Barajı ve HES 
projesine 54 trilyon lirayı ve içmesuyu sektörü 
kapsamında yer alan Büyük İstanbul İçmesuyu 
Projesi II. Merhale (Büyük Melen) projesine 
98 trilyon lirayı geçmemek üzere toplam 450 
trilyon liraya kadar Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerine ve Tür
kiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdür
lüğü ulaştırma sektörü kapsamında yer alan 
Gümüşova-Gerede Otoyolu (Bolu Dağı geçişi 
dahil) projesine 106 trilyon lirayı geçmemek 
üzere Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel 
Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek 
eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir." 

"h) Bu Kanun ve diğer kanunlar gereğin
ce yapılacak her türlü aktarmalarda, 26/5/1927 
tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 57 nci mad
desinde yer alan sınırlamalar uygulanmaz." 

d) 32 nci maddesinin (a) fıkrasında yer 
alan "öğretim üyeliklerine" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "ve araştırma görevlisi kad
rolarına" ibaresi eklenmiştir. 

e) 33 üncü maddesinin altıncı fıkrasındaki 
parantez içi hükmünde yer alan "pozisyonlar 
ile" ibaresi "pozisyonlar, 26/09/1984 tarihli ve 
3045 sayılı Kanun ile" şeklinde değiştirilmiştir. 

f) 34 üncü maddesinin (a) fıkrasının üçün
cü bendinin son cümlesinde yer alan "fazla 
çalışmalar" ibaresinden sonra gelmek üzere, 
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MADDE 15. - 24/11/1994 tarihli ve 4046 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

"GEÇİCİ MADDE 18. - 27/11/1994 
tarihinden itibaren, özelleştirme programındaki 
kuruluşlarda çalışmakta iken çalıştıkları 
kuruluşun özelleştirilmesi, kapatılması, tas
fiyesi ve diğer nedenlerle iş akitleri feshedildiği 
için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 
4/C maddesi hükümleri gereği kamu kurum ve 
kuruluşlannda geçici personel statüsünde istih
dam edilecek kişilerin bu kapsamdaki ücret ve 
diğer özlük haklan 31/12/2004 tarihine kadar 
Özelleştirme Fonunun İş Kaybı Tazminatı 
ödeneğinden ilgili kuruluşlara aktanlır. Genel 
ve katma bütçeli kuruluşlarda istihdam edilen
lerin ücret ve diğer özlük haklan karşılığı ak-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"ile fazla çalışma ücret ödemelerine ilişkin 
ilama bağlı borçlar için yapılacak aktarmalar" 
ibaresi eklenmiştir. 

g) 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının (5) 
numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

"5. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışlan 
(Devlet hissesi karşılığı olup, yurt içinde üret
tiği ve/veya alıp sattığı ham petrol ile doğal 
gaza ait hasılat hariç) gayrisafi hasılatının % 
10'u," 

h) 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bütçelerinin mevcut veya yeniden 
açılacak tertiplerinin (01.4) ekonomik sınıflan
dırma kodundan yaparlar." 

i) 49 uncu maddesinin (ö) bendine 
aşağıdaki alt bent eklenmiştir. 

"4. 2003 yılında Gümrük Müsteşarlığı 
bütçesine özel ödenek kaydedilen ödenekler
den Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine 
aktarılıp harcanamayan tutarları devren özel 
gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir." 

MADDE 15. - 24/11/1994 tarihli ve 4046 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

"GEÇİCİ MADDE 18. - 27/11/1994 
tarihinden itibaren, özelleştirme programındaki 
kuruluşlarda çalışmakta iken çalıştıkları 
kuruluşun özelleştirilmesi, kapatılması, tas
fiyesi ve diğer nedenlerle iş akitleri feshedildiği 
için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 
4/C maddesi hükümleri gereği kamu kurum ve 
kuruluşlannda geçici personel statüsünde istih
dam edilecek kişilerin bu kapsamdaki ücret ve 
diğer özlük haklan 31/12/2004 tarihine kadar 
Özelleştirme Fonunun İş Kaybı Tazminatı 
ödeneğinden ilgili kuruluşlara aktanlır. Genel 
ve katma bütçeli kuruluşlarda istihdam edilen
lerin ücret ve diğer özlük haklan karşılığı ak-
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tanlacak tutarlar, Maliye Bakanlığı Merkez 
Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve büt
çeye gelir kaydedilir. Yapılacak ödemeler ise, 
genel ve katma bütçeli kurum bütçelerinin 
mevcut ya da yeni açılacak tertiplerinden 
ödenir. Ödemeye ilişkin esas ve usuller Maliye 
Bakanlığı tarafından belirlenir." 

MADDE 16. - 10/7/2003 tarihli ve 4926 
sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fık
rasının (c) bendinde yer alan "her yıl bütçe 
kanunlarında belirlenen ikramiye katsayısı" 
ibaresi "Devlet memurları aylıkları için tespit 
olunan katsayı", "bakanlığın" ibaresi "kurum" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 17. - 25/3/1987 tarihli ve 3332 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fık
rasının (C) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş
tir. 

"Bu kapsamda, Türkiye İhracat Kredi 
Bankası Anonim Şirketinin bir önceki yıla ait 
kâr paylarından Hazineye isabet eden tutan, 
Hazineden olan politik risk alacaklarına mah
sup etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı ol
duğu Bakan; bu işlemleri anılan Müsteşarlığın 
teklifi üzerine gelir ve gider hesapları ile iliş-
kilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili 
Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir." 

MADDE 18.-19/11/1992 tarihli ve 3843 
sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

"Öğretim elemanlarına ödenecek ek ders 
ve sınav ücretleri ile personele ödenecek fazla 
çalışma ücretlerinin toplamı, toplanan ikinci 
öğretim ücretlerinin %70'ini aşamaz." 

MADDE 19. - 4/2/1924 tarihli ve 406 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

"GEÇİCİ MADDE 8. - a) Türk 
Telekomünikasyon Anonim Şirketinin, ilgili 
mali yıl kârlarından Hazineye isabet eden tutar
ları; 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

tanlacak tutarlar, Maliye Bakanlığı Merkez 
Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatınlır ve büt
çeye gelir kaydedilir. Yapılacak ödemeler ise, 
genel ve katma bütçeli kurum bütçelerinin 
mevcut ya da yeni açılacak tertiplerinden 
ödenir. Ödemeye ilişkin esas ve usuller Maliye 
Bakanlığı tarafından belirlenir." 

MADDE 16.- 10/7/2003 tarihli ve 4926 
sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fık
rasının (c) bendinde yer alan "her yıl bütçe 
kanunlarında belirlenen ikramiye katsayısı" 
ibaresi "Devlet memurlan aylıkları için tespit 
olunan katsayı", "bakanlığın" ibaresi "kurum" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 17.- 25/3/1987 tarihli ve 3332 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fık
rasının (C) bendinin sonuna aşağıdaki cümle 
eklenmiştir. 

"Bu kapsamda, Türkiye İhracat Kredi 
Bankası Anonim Şirketinin bir önceki yıla ait 
kâr paylanndan Hazineye isabet eden tutan, 
Hazineden olan politik risk alacaklanna mah
sup etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı ol
duğu Bakan; bu işlemleri anılan Müsteşarlığın 
teklifi üzerine gelir ve gider hesaplan ile iliş-
kilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili 
Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir." 

MADDE 18.- 19/11/1992 tarihli ve 3843 
sayılı Kanunun 12 nci maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Öğretim elemanlarına ödenecek ek ders 
ve sınav ücretleri ile personele ödenecek fazla 
çalışma ücretlerinin toplamı, toplanan ikinci 
öğretim ücretlerinin %70'ini aşamaz." 

MADDE 19.- 4/2/1924 tarihli ve 406 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

"GEÇİCİ MADDE 9. - a) Türk 
Telekomünikasyon Anonim Şirketinin, ilgili 
mali yıl kârlarından Hazineye isabet eden 
tutarlan; 
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1) Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir kaydet
meye, 

2) Türk Telekomünikasyon Anonim Şir
ketinin ödenmemiş sermayesine veya 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi ol
duğu dönemde Bakanlar Kurulu karan ile 
verilen ve halen devam eden görevler nedeniy
le doğan ve doğacak olan görev zararları 
alacaklarına mahsup edilmek üzere Hazine 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi 
üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydet
meye, 

b) Türk Telekomünikasyon Anonim Şir
ketinin ilgili mali yıldan önceki yıllara ait kâr 
paylarından Hazineye isabet eden tutarları 
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın 
talebi üzerine bütçenin gelir ve giderleri ile iliş-
kilendirilmeksizin Türk Telekomünikasyon 
Anonim Şirketinin 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi olduğu dönemde Bakanlar 
Kurulu karan ile verilen ve halen devam eden 
görevler nedeniyle doğan ve doğacak olan 
görev zararı alacaklan veya ödenmemiş ser
mayesine mahsubuna ilişkin işlemleri yapmaya, 

c) Türk Telekomünikasyon Anonim Şir
ketinin bir önceki mali yıl sonu itibanyla; 
Hazineye (28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı 
Kanun kapsamındaki Hazine alacaklan hariç) 
ve fonlara olan borçları ile geçmiş yıllar bütçe 
kanunlarının "Kurumların hasılatından pay" 
başlıklı maddeleri uyarınca doğan ve Maliye 
Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenmesi 
gereken vadesi geçmiş borçlannı, Hazineden 
ve fonlardan olan alacaklarına veya ödenmemiş 
sermayelerine mahsup etmeye Hazine Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakan; bu işlemleri 
anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine gelir ve 
gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin 
mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına 
kaydettirmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

1) Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir kaydet
meye, 

2) Türk Telekomünikasyon Anonim Şir
ketinin ödenmemiş sermayesine veya 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi ol
duğu dönemde Bakanlar Kurulu kararı ile 
verilen ve halen devam eden görevler nedeniy
le doğan ve doğacak olan görev zararları 
alacaklanna mahsup edilmek üzere Hazine 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklin 
üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydet
meye, 

b) Türk Telekomünikasyon Anonim Şir
ketinin ilgili mali yıldan önceki yıllara ait kâr 
paylarından Hazineye isabet eden tutarları 
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın 
talebi üzerine bütçenin gelir ve giderleri ile iliş
kilendirilmeksizin Türk Telekomünikasyon 
Anonim Şirketinin 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi olduğu dönemde Bakanlar 
Kurulu karan ile verilen ve halen devam eden 
görevler nedeniyle doğan ve doğacak olan 
görev zararı alacaklan veya ödenmemiş ser
mayesine mahsubuna ilişkin işlemleri yapmaya, 

c) Türk Telekomünikasyon Anonim Şir
ketinin bir önceki mali yıl sonu itibarıyla; 
Hazineye (28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı 
Kanun kapsamındaki Hazine alacakları hariç) 
ve fonlara olan borçları ile geçmiş yıllar bütçe 
kanunlarının "Kurumların hasılatından pay" 
başlıklı maddeleri uyannca doğan ve Maliye 
Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenmesi 
gereken vadesi geçmiş borçlannı, Hazineden 
ve fonlardan olan alacaklarına veya öden
memiş sermayelerine mahsup etmeye Hazine 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; bu işlem
leri anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine gelir ve 
gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin 
mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına 
kaydettirmeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir." 
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MADDE 20. - 25/8/1999 tarihli ve 4447 
sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İşsizlik sigortasının gerektirdiği 
ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini kar
şılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi 
kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve 
Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik 
sigortası primi, sigortalının 17/7/1964 tarihli ve 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 ve 
78 inci maddelerinde belirtilen prime esas aylık 
brüt kazançlarından, %1 sigortalı, %2 işveren 
ve %1 Devlet payı olarak alınır." 

MADDE 21. - 1/6/2000 tarihli ve 4572 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

"GEÇİCİ MADDE 2. - a) Tarım Satış 
Kooperatif ve Birliklerinin 1/5/2000 tarihi 
itibarıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna 
olan borçlarından, Tarım Satış Kooperatif ve 
Birliklerinin yeniden yapılandırma sürecinde, 
Yeniden Yapılandırma Kurulunun önerileri 
doğrultusunda tasfiyesi uygun görülenler ile bu 
borçlann tasfiyesine kadar geçecek süre içinde 
doğacak faizin terkin edilmesine, Hazine Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi 
üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. 

b) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Anonim Şirketi tarafından 99/13288 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Tarım Satış 
Kooperatif ve Birliklerine Destekleme ve Fiyat 
İstikrar Fonu koşullarında kullandırılan ve 
2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
uyarınca Hazine kaynağına dönüşen krediler
den birliklerin yeniden yapılandırılma sürecin
de tasfiyesi uygun görülenlerin "tasfiye tarihi 
itibarıyla kaydi bakiyesinin" terkin edilmesine 
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın 
teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. 

c) Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin 
1/5/2000 tarihinden önce mevcut özel bünye 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 20. - 25/8/1999 tarihli ve 4447 
sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İşsizlik sigortasının gerektirdiği 
ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini kar
şılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi 
kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve 
Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik 
sigortası primi, sigortalının 17/7/1964 tarihli 
ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 
ve 78 inci maddelerinde belirtilen prime esas 
aylık brüt kazançlarından, % 1 sigortalı, % 2 
işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır." 

MADDE 21. - 1/6/2000 tarihli ve 4572 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

"GEÇİCİ MADDE 2. - a) Tanm Satış 
Kooperatif ve Birliklerinin 1/5/2000 tarihi 
itibarıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna 
olan borçlanndan, Tarım Satış Kooperatif ve 
Birliklerinin yeniden yapılandırma sürecinde, 
Yeniden Yapılandırma Kurulunun önerileri 
doğrultusunda tasfiyesi uygun görülenler ile 
bu borçların tasfiyesine kadar geçecek süre 
içinde doğacak faizin terkin edilmesine, 
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın 
teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. 

b) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Anonim Şirketi tarafından 99/13288 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Tarım Satış 
Kooperatif ve Birliklerine Destekleme ve Fiyat 
İstikrar Fonu koşullarında kullandırılan ve 
2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
uyarınca Hazine kaynağına dönüşen krediler
den birliklerin yeniden yapılandırılma sürecin
de tasfiyesi uygun görülenlerin "tasfiye tarihi 
itibarıyla kaydi bakiyesinin" terkin edilmesine 
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın 
teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. 

c) Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin 
1/5/2000 tarihinden önce mevcut özel bünye 
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faaliyetleri ile ilgili banka borçlan, Birliklerin 
yeniden yapılandırma sürecinde Yeniden 
Yapılandırma Kurulunun önerileri dikkate 
alınarak Hazine tarafından söz konusu borç
ların, hangi miktar ve koşullarda üst
lenileceğine ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı 
Kanun ve ilgili yıl bütçe kanunu hükümleri çer
çevesinde üstlenilecek borçların tasfiye edil
mesine ilişkin esas ve usuller Bakanlar 
Kurulunca belirlenir." 

MADDE 22. - 15/11/2000 tarihli ve 4603 
sayılı Kanunun; 

a) Geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Anonim Şirketi ve/veya Türkiye Halk Bankası 
Anonim Şirketi tarafından devir alınacak taah
hütler ile aktifler arasındaki menfi fark, devir 
alan bankaya Hazine Müsteşarlığınca nakit 
ve/veya özel tertip Devlet iç borçlanma senedi 
şeklinde sermaye olarak avans mahiyetinde 
ödenir. Ancak, Hazinece avans mahiyetinde 
yapılan ödemeler Bankalar Yeminli Murakıp-
lannca yapılacak incelemeler sonucu düzen
lenen nihai raporlar ve onaylanacak devir 
bilançoları esas alınarak kesinleştirilir. Söz 
konusu inceleme sonucunda Hazine aleyhine 
tespit edilen farkın ve devir tarihi itibarıyla 
nazım hesaplarda yer alan taahhütlerden nakde 
dönüşenlerin, Bankalar Yeminli Murakıplann-
ca kabul edilmesi halinde, ilave faiz yürütül-
meksizin ilgili harcama kaleminden bankalara 
nakden ödenmesine ve/veya anılan Bankaların 
kâr paylarından Hazineye isabet eden tutar
larını, Hazineden bu madde kapsamında olan 
alacaklarına mahsup etmeye Hazine Müsteşar
lığının bağlı olduğu Bakan; mahsup işlemlerini 
Müsteşarlığın teklifi üzerine, bütçenin gelir ve 
gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin 
mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına 
kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Ban
kalar Yeminli Murakıplannca Hazine lehine bir 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

faaliyetleri ile ilgili banka borçlan, Birliklerin 
yeniden yapılandırma sürecinde Yeniden 
Yapılandırma Kurulunun önerileri dikkate 
alınarak Hazine tarafından söz konusu borç
ların, hangi miktar ve koşullarda üst
lenileceğine ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı 
Kanun ve ilgili yıl bütçe kanunu hükümleri 
çerçevesinde üstlenilecek borçların tasfiye 
edilmesine ilişkin esas ve usuller Bakanlar 
Kurulunca belirlenir." 

MADDE 22. - 15/11/2000 tarihli ve 4603 
sayılı Kanunun; 

a) Geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
ile üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Anonim Şirketi ve/veya Türkiye Halk Bankası 
Anonim Şirketi tarafından devir alınan taah
hütler ile aktifler arasındaki menfi fark, devir 
alan Bankaya Hazine Müsteşarlığınca nakit 
ve/veya özel tertip Devlet iç borçlanma senedi 
şeklinde avans mahiyetinde ödenir. Ancak 
Hazinece avans mahiyetinde yapılan ödemeler 
ve devir tarihi itibanyla nazım hesaplarda yer 
alan taahhütlerden nakde dönüşenler Bankalar 
Yeminli Murakıplannca yapılacak incelemeler 
sonucu düzenlenecek nihai raporlar ve onay
lanacak devir bilançolan esas alınarak kesin
leştirilir. Söz konusu inceleme sonucunda nak
de dönüşen taahhütler de dahil edilerek Hazine 
aleyhine tespit edilen farkın, ilave faiz yürütül-
meksizin ilgili harcama kaleminden bankalara 
nakden ödenmesine ve/veya anılan bankalann 
kâr paylanndan Hazineye isabet eden tutar-
lannı, Hazineden bu madde kapsamında olan 
alacaklanna mahsup etmeye Hazine Müsteşar
lığının bağlı olduğu Bakan; mahsup işlemlerini 
Müsteşarlığın teklifi üzerine, bütçenin gelir ve 
gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin 
mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplanna 
kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Ban
kalar Yeminli Murakıplannca Hazine lehine 
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farkın tespit edilmesi halinde ise, bankalarca 
nakit ödeme yapılır ve/veya daha önce ihraç 
edilmiş senetler geri alınabilir. Söz konusu 
senetlere ilişkin herhangi bir nakden ödeme 
yapılmış olması halinde, bu tutar Hazinece 
senede ilişkin ödemenin yapıldığı tarihe en 
yakın tarihte gerçekleştirilen iskontolu Hazine 
ihalesinde oluşan yıllık bileşik faiz esas 
alınarak hesaplanacak faiz tutarıyla birlikte 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim 
Şirketi ve/veya Türkiye Halk Bankası Anonim 
Şirketinden nakden tahsil edilir." 

b) Geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fık
rasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Bu devirden dolayı Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası bilançosunda görünen alacaklar 
özelleştirme süreci başlayana kadar karşılık ay
rılarak giderilir ve karşılıklar ayrıldıkları yıla 
ait kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 
olarak kabul edilir." 

c) Geçici 6 ncı maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 7. - 20/6/2001 tarihli 
ve 4684 sayılı Kanun ve 2001/2312 sayılı 
Bakanlar Kurulu Karan kapsamında Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve 
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinin ve 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası aracılığıy
la Tarım Kredi Kooperatiflerinin avans olarak 
tasfiyesi yapılan görev zararı ve/veya gelir 
kayıplarının kesin tespitini teminen yapılacak 
nihai inceleme sonuçlarına göre; Hazine aley
hine bir farkın doğması halinde, söz konusu 
farkın ilave faiz yürütülmeksizin ilgili harcama 
kaleminden nakden ödenmesine veya anılan 
Bankaların önceki yıllara ait kâr paylarından 
Hazineye isabet eden tutarlarını, Hazineden 
olan görev zararı veya gelir kaybı alacaklarına 
mahsup etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakan; mahsup işlemlerini Müsteşar
lığın teklifi üzerine bütçenin gelir ve gider 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

bir farkın tespit edilmesi halinde ise bankalar
ca nakten ödeme yapılır ve /veya daha önce ih
raç edilmiş senetler geri alınabilir. Söz konusu 
senetlere ilişkin herhangi bir nakden ödeme 
yapılmış olması halinde, bu tutar Hazinece 
senede ilişkin ödemenin yapıldığı tarihe en 
yakın tarihte gerçekleştirilen iskontolu Hazine 
ihalesinde oluşan yıllık bileşik faiz esas 
alınarak hesaplanacak faiz tutarıyla birlikte 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim 
Şirketi ve/veya Türkiye Halk Bankası Anonim 
Şirketinden nakden tahsil edilir." 

"Bu devirden dolayı Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası bilançosunda görünen 
alacaklar özelleştirme süreci başlayana kadar 
karşılık ayrılarak giderilir ve karşılıklar ayrıl
dıkları yıla ait kurumlar vergisi matrahının tes
pitinde gider olarak kabul edilir." 

b) Geçici 6 ncı maddesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 7. - 20/6/2001 tarihli 
ve 4684 sayılı Kanun ve 2001/2312 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve 
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinin ve 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
aracılığıyla Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
avans olarak tasfiyesi yapılan görev zararı 
ve/veya gelir kayıplarının kesin tespitini 
teminen yapılacak nihai inceleme sonuçlarına 
göre; Hazine aleyhine bir farkın doğması 
halinde, söz konusu farkın ilave faiz yürütül
meksizin ilgili harcama kaleminden nakden 
ödenmesine veya anılan Bankaların önceki yıl
lara ait kâr paylarından Hazineye isabet eden 
tutarlarını, Hazineden olan görev zararı veya 
gelir kaybı alacaklarına mahsup etmeye 
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; 
mahsup işlemlerini Müsteşarlığın teklifi 
üzerine bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla 
ilişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili 
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hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahiyet
lerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettir
meye Maliye Bakanı yetkilidir." 

MADDE 23. - 28/3/2002 tarihli ve 4749 
sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fık
rasındaki "yer alacak ödemeler" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "ile 12 nci maddenin üçün
cü fıkrasında yer alan para piyasası nakit işlem
leri" ibaresi ile aynı maddenin ikinci fıkrasına 
(c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
bent eklenmiştir. 

"d) Devlet dış borçları ile ilgili kredi an
laşmalarında öngörülen bütün ödeme ve işlem
ler (dış proje kredileri çerçevesinde yapılacak 
ödemeler dahil, kredilerin kullanımları hariç)," 

MADDE 24. - 8/6/1984 tarihli ve 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı 
maddesinin (4) numaralı fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve (5) numaralı fıkrasın
dan sonra gelmek üzere aşağıdaki (6), (7) ve (8) 
numaralı fıkralar eklenmiştir. 

"4. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan son
ra kalan kâr, müesseselerde teşekküle, teşek
küllerde ise Hazineye devredilir." 

"6. a) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye 
tabi kuruluşlar ile Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinin (özelleştirme programına 
alındığı tarihe kadar) bir önceki yıla ilişkin kâr
larından Hazineye isabet eden tutarları; 

1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede 
belirtilen kısıtlamalara tabi olmaksızın, Hazine 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi 
üzerine genel bütçeye gelir kaydetmeye, 

2) Kuruluşların ödenmemiş sermayelerine 
veya tahakkuk etmiş görev zararları alacak
larına mahsup edilmek üzere Hazine Müsteşar
lığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine 
bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye, 

b) (a) bendi kapsamına giren kuruluşların 
geçen yıldan daha önceki yıllara ait kâr pay
larından Hazineye isabet eden tutarları Hazine 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir." 

MADDE 23. - 28/3/2002 tarihli ve 4749 
sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fık
rasındaki "yer alacak ödemeler" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "ile 12 nci maddenin üçün
cü fıkrasında yer alan para piyasası nakit iş
lemleri" ibaresi ile aynı maddenin ikinci fık
rasına (c) bendinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"d) Devlet dış borçlan ile ilgili kredi an
laşmalarında öngörülen bütün ödeme ve işlem
ler (dış proje kredileri çerçevesinde yapılacak 
ödemeler dahil, kredilerin kullanımları hariç)," 

MADDE 24. - 8/6/1984 tarihli ve 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı 
maddesinin (4) numaralı fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve (5) numaralı fıkrasın
dan sonra gelmek üzere aşağıdaki (6), (7) ve 
(8) numaralı fıkralar eklenmiştir. 

"4. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan son
ra kalan kâr, müesseselerde teşekküle, teşek
küllerde ise Hazineye devredilir." 

"6. a) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye 
tabi kuruluşlar ile Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinin (özelleştirme programına 
alındığı tarihe kadar) bir önceki yıla ilişkin 
kârlarından Hazineye isabet eden tutarları; 

1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede 
belirtilen kısıtlamalara tabi olmaksızın, Hazine 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi 
üzerine genel bütçeye gelir kaydetmeye, 

2) Kuruluşların ödenmemiş sermayelerine 
veya tahakkuk etmiş görev zararları alacak
larına mahsup edilmek üzere Hazine Müsteşar
lığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine 
bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye, 

b) (a) bendi kapsamına giren kuruluşların 
geçen yıldan daha önceki yıllara ait kâr pay
larından Hazineye isabet eden tutarları Hazine 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi 
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üzerine bütçenin gelir ve giderleri ile ilişkilen-
dirmeksizin kuruluşların görev zaran alacaklan 
veya ödenmemiş sermayelerine mahsup et
meye ilişkin işlemleri yapmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
7. Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinin 

yeniden düzenlenmesine ilişkin tedbirleri uy
gulamak, sermaye artırımlarına katılmak, kamu 
iktisadi teşebbüslerinin yatırım ve finansman 
programlarının gereklerini yerine getirmek ve 
bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini 
uygulamak amacıyla; 

a) Hazinece her türlü sermaye artırım
larına katılınması ve sermaye paylarının satın 
alınmasına, 

b) Hazinenin ve kamu iktisadi teşebbüs
lerinin sermaye paylarını diğer kamu iktisadi 
teşebbüslerine, Özelleştirme İdaresine veya 
katma bütçeli idarelere devretmeye veya onlar 
tarafından devir alınmasını sağlamaya, 

c) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı or
taklıklarının Hazineye veya çeşitli fonlara olan 
borçlarını yıllık yatırım ve finansman program
larına uygun olarak Hazineden olan alacak
larına veya ödenmemiş sermayelerine mahsup 
etmeye veya teşebbüslerin borçlarının ödenme 
zamanı ve şartlarını belirlemeye, 

Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan; bu işlemlerin gerektirdiği tutarları, 
anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine bütçede 
açılacak özel tertiplere gelir ve ödenek kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

8. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı or
taklıklarının bir önceki yıl sonu itibarıyla 
Hazineye (28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı 
Kanun kapsamındaki Hazine alacakları hariç) 
ve fonlara olan borçlan ile geçmiş yıllar bütçe 
kanunlannın "Kurumlann Hasılatından Pay" 
başlıklı maddeleri uyannca doğan ve Maliye 
Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenmesi 
gereken vadesi geçmiş borçlarını, Hazineden 
ve fonlardan olan alacaklanna veya ödenmemiş 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

üzerine bütçenin gelir ve giderleri ile ilişkilen-
dirmeksizin kuruluşlann görev zaran alacak
lan veya ödenmemiş sermayelerine mahsup et
meye ilişkin işlemleri yapmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
7. Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinin 

yeniden düzenlenmesine ilişkin tedbirleri uy
gulamak, sermaye artırımlarına katılmak, 
kamu iktisadi teşebbüslerinin yatırım ve 
finansman programlannm gereklerini yerine 
getirmek ve bu Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerini uygulamak amacıyla; 

a) Hazinece her türlü sermaye artınm-
lanna katılınması ve sermaye paylanmn satın 
alınmasına, 

b) Hazinenin ve kamu iktisadi teşebbüs
lerinin sermaye paylannı diğer kamu iktisadi 
teşebbüslerine, Özelleştirme İdaresine veya 
katma bütçeli idarelere devretmeye veya onlar 
tarafından devir alınmasını sağlamaya, 

c) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı or-
taklıklannın Hazineye veya çeşitli fonlara olan 
borçlannı yıllık yatınm ve finansman prog-
ramlanna uygun olarak Hazineden olan 
alacaklanna veya ödenmemiş sermayelerine 
mahsup etmeye veya teşebbüslerin borçlarının 
ödenme zamanı ve şartlarını belirlemeye, 

Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan; bu işlemlerin gerektirdiği tutarlan, 
anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine bütçede 
açılacak özel tertiplere gelir ve ödenek kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

8. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı or-
taklıklannın bir önceki yıl sonu itibarıyla 
Hazineye (28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı 
Kanun kapsamındaki Hazine alacaklan hariç) 
ve fonlara olan borçları ile geçmiş yıllar bütçe 
kanunlannın "Kurumlann Hasılatından Pay" 
başlıklı maddeleri uyarınca doğan ve Maliye 
Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenmesi 
gereken vadesi geçmiş borçlannı, Hazineden 
ve fonlardan olan alacaklanna veya öden-
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sermayelerine mahsup etmeye Hazine Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakan; bu işlemleri 
anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine, gelir ve 
gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin 
mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplanna 
kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir." 

MADDE 25. - 22/1/2004 tarihli ve 5072 
sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun geçici 
1 inci maddesinde yer alan "Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde" 
ibaresi "31/12/2005 tarihine kadar" şeklinde 
değiştirilmiş ve anılan Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek 
ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile il
gili almış oldukları isimler ile tüzük ve senet-
lerindeki kamu görevlilerinin unvanlarını kul
lanma haklan saklıdır." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

memiş sermayelerine mahsup etmeye Hazine 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; bu işlem
leri anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine, gelir 
ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin 
mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplanna 
kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir." 

MADDE 25. - 22/1/2004 tarihli ve 5072 
sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde yer 
alan "Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay içinde" ibaresi "31/12/2005 
tarihine kadar" şeklinde değiştirilmiş ve anılan 
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek 
ve vakıflann kamu kurum ve kuruluşlan ile il
gili almış olduklan isimler ile tüzük ve senet-
lerindeki kamu görevlilerinin unvanlannı kul
lanma haklan saklıdır." 

MADDE 26.- 17/7/1963 tarihli ve 278 
sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 3. - Bu Kanun ile 2547 
sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre görev
lendirileceklerin asli görevlerine ait aylık, üc
ret, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile 
diğer mali ve sosyal haklan ödenmeye devam 
olunur. Bunlara Kurumca ödenecek ücretler, 
2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin son 
fıkrasında yer alan sınırlamaya tabi olmak
sızın, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa 
tabi en yüksek Devlet memuruna her ne ad al
tında olursa olsun fiilen yapılan mali ve sosyal 
hak niteliğindeki her türlü ödemeler dahil 
bulunacak toplamının altı aylık net or
talamasını geçmemek üzere Başbakanca tespit 
olunur." 

MADDE 27. - 10/8/1993 tarihli ve 491 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 8. - 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununda belirtilen genel ve özel 
şartlan taşımaları kaydıyla, denizcilikle ilgili 
konularda lisans düzeyinde eğitim veren yük-
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sek öğretim kurumlan ile bunlara denkliği 
kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim 
kurumlarının güverte, gemi makineleri işletme 
ve gemi inşa mühendisliği bölümleri mezunu 
olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren iki ay içerisinde Denizcilik Müsteşar
lığına başvuranlar arasından Kurumca 
yapılacak sınavda başanlı olanlardan başarı 
sırasına göre (80) kişi, açıktan atamaya ilişkin 
sınav ve yerleştirme hükümleri ile 5027 sayılı 
2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun 32 nci mad
desinin (a) fıkrasında düzenlenen hükme tabi 
olmaksızın ve başka bir şart aranmaksızın 
Gemi Sörvey Kurulu uzmanlığı kadrolarına 
atanırlar." 

MADDE 28. - 6/6/1970 tarihli ve 1264 
sayılı Kanunun 3, 4 ve 5 inci maddelerinde yer 
alan "mal sandıkları ve" ibareleri madde 
metinlerinden çıkanlmıştır. 

MADDE 29. - 15/5/1957 tarihli ve 6964 
sayılı Kanunun; 

a) 3 üncü maddesinin (i) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"i) Bütçe imkanlarına bağlı olarak, ziraat 
ile ilgili laboratuarlar, müzeler, kulüpler, kitap
lıklar, seyyar sinemalar, bitki hastalıklanyla 
mücadele, ilaçlama yerleri kurmak ve zirai 
ilaç, veteriner ilaçları, gübre, tohum gibi girdi 
satış yerleri, her türlü ziraat ve zirai sanayi 
tesisleri, fidanlık ve ağaçlıklar, damızlık ve ör
nek ahır ve ağıllan, aşım durakları, ziraat işlet
meleri, çiftçi danışmanlığı merkezleri açmak 
ve işletmek, hayvan hastalıkları teşhis ve 
tedavi hizmetlerinde bulunmak, sulama, kurut
ma, ağaçlandırma, toprak koruma ve verim
liliği muhafaza konularında çalışmak, uy
gulama, tesis inşası ve benzeri faaliyetlerde 
bulunmak, çiftçilerin üretim ve meslekleriyle 
ilgili her türlü ihtiyaçlannı karşılamak, bu hiz
metleri yerine getirmek için gerekli teknik per
sonel ve sağlık personeli istihdam etmek." 
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b) 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Üst üste iki dönem yönetim kurulu baş
kanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim 
dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden 
seçilemezler." 

c) 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Üst üste iki dönem Birlik yönetim kurulu 
başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim 
dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden 
seçilemezler." 

d) 32 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Birlik gelirlerinin en az yüzde ellisi 
odaların kayıtlı üye sayıları, ekonomik durum
ları ve projeleri dikkate alınarak Birlik 
Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çer
çevesinde odalara dağıtılır." 

MADDE 30. - 7/12/1994 tarihli ve 4054 
sayılı Kanunun; 

a) 39 uncu maddesine mülga (b) bendin
den sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi ek
lenmiştir. 

"c) Yeni kurulacak olan anonim ve limited 
şirket statüsündeki tüm ortaklıkların ser
mayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan 
kısmın on binde dördü nispetinde yapılacak 
ödemeler," 

b) 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan "Resmî Gazetede" ibaresi "Kurum in
ternet sayfasında" şeklinde değiştirilmiştir. 

c) 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan "bir ay" ibaresi "üç ay" olarak değiştiril
miştir. 

MADDE 31. - Ekli (1) sayılı listede yer 
alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cet
velin Denizcilik Müsteşarlığına ait bölümüne 
eklenmiştir. 
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MADDE 26. - Genel bütçeye dahil 
daireler, katma bütçeli idareler, döner ser
mayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, 
sosyal güvenlik kurumlan, bütçeden yardım 
alan kuruluşlar, özel kanunla kurulmuş diğer 
kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, 
kamu iktisadi teşebbüsleri ve bu maddede 
sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve iş
letmeleri ile birlikleri (kamu bankaları, özel 
kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları 
ile kefalet ve yardımlaşma sandıklan hariç) 
kendi bütçeleri veya tasarrufları altında 
bulunan bütün kaynaklarını Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası veya muhabiri olan 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdinde 
kendi adlanna açtıracaklan Türk Lirası cinsin
den hesaplarda toplarlar. 

Bu kurumlar tahakkuk etmiş tüm 
ödemelerini bu hesaplardan yaparlar. 

Kamu kaynaklarının bu madde hükmüne 
aykırı şekilde değerlendirilmesinden elde 
edilen nemalar genel bütçeye gelir kaydedilir. 

İlgili kamu kurum ve kuruluşlanmn yet
kilileri ile saymanlar, yukarıda bahsi geçen 
hükümlerin yerine getirilmesinden şahsen ve 
müteselsilen sorumludurlar. 

Haznedarlıkla ilgili yukarıdaki fıkralann 
uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belir
lemeye, kaynaklar, kurumlar ve bankalar 
itibanyla istisnalar getirmeye, Hazine Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakan ve Maliye 
Bakanının müşterek teklifi üzerine Başbakan 
yetkilidir. 

Diğer kanunların bu maddeye aykırı 
hükümleri uygulanmaz." 

MADDE 27. - Sağlık kurum veya kuruluş
larına yapılacak ödemelerin tetkiki amacıyla, 
Maliye Bakanlığınca belirlenecek saymanlık
larda Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teş
kilatında tabip ve eczacı kadrolarında çalışan 
personel veya Sağlık Bakanlığının merkez ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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MADDE 32. - Genel bütçeye dahil 
daireler, katma bütçeli idareler, döner ser
mayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, 
sosyal güvenlik kurumlan, bütçeden yardım 
alan kuruluşlar, özel kanunla kurulmuş diğer 
kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, 
kamu iktisadi teşebbüsleri ve bu maddede 
sayılanların bağlı ortaklıklan, müessese ve iş
letmeleri ile birlikleri (kamu bankalan, mazbut 
vakıflar, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlan ve bunlann 
üst kuruluşlan ile kefalet ve yardımlaşma san
dıklan hariç) kendi bütçeleri veya tasarruflan 
altında bulunan bütün kaynaklarını Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası veya muhabiri 
olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nez
dinde kendi adlanna açtıracaklan Türk Lirası 
cinsinden hesaplarda toplarlar. 

Bu kurumlar tahakkuk etmiş tüm 
ödemelerini bu hesaplardan yaparlar. 

Kamu kaynaklannın bu madde hükmüne 
aykırı şekilde değerlendirilmesinden elde 
edilen nemalar genel bütçeye gelir kaydedilir. 

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yet
kilileri ile saymanlar, yukarıda bahsi geçen 
hükümlerin yerine getirilmesinden şahsen ve 
müteselsilen sorumludurlar. 

Haznedarlıkla ilgili yukarıdaki fıkralann 
uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belir
lemeye, kaynaklar, kurumlar ve bankalar 
itibarıyla istisnalar getirmeye, Hazine Müs
teşarlığının bağlı olduğu Bakan ve Maliye 
Bakanının müşterek teklifi üzerine Başbakan 
yetkilidir. 

Diğer kanunların bu maddeye aykırı 
hükümleri uygulanmaz." 
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taşra teşkilatında söz konusu unvanlardaki kad
rolarında çalışan personeli bulunmadığı ya da 
yeterli olmadığittakdirde diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarda bu unvanlarda çalışan personel, 
asli görevlerinin yanında talep üzerine Sağlık 
Bakanlığının veya ilgili kurum veya kuruluşun 
izni ile Maliye Bakanlığınca görevlen
dirilebilirler. 

Bu şekilde görevlendirilenlere ayda 60 
saate kadar fiilen görev yaptıkları her saat için 
250 gösterge rakamının, memur aylıklarına uy
gulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak 
miktarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığı büt
çesinden ücret ödenir. 

Söz konusu tetkikin yapılacağı saymanlık
lar, görevlendirilecek personelin sayılan ve üc
retleri ile bunların çalışma esas ve usulleri 
Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca müş
tereken belirlenir. 

MADDE 28. - Avrupa Birliği ve ulus
lararası kuruluşların kaynaklarından 10/12/2003 
tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) 
sayılı cetvellerde yer alan idarelere proje kar
şılığı aktarılan tutarlar, ilgili idarelerin büt
çelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda 
izlenir. Proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, 
proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde 
görev alan memurlar ile diğer kamu görev
lilerine ve hizmetinden yararlanılacak diğer 
kişilere proje sözleşmesinde belirlenen ücretler 
de dahil olmak üzere projeye yönelik yapılacak 
her türlü harcamalar proje kaynaklarından ger
çekleştirilir. Harcamalar proje sözleşmesinde yer 
alan hükümler çerçevesinde yapılır. Bu mad
denin uygulanmasına ve işlemlerin 
muhasebeleştirilmesine ilişkin esas ve usuller 
uluslararası antlaşma hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

MADDE 29. - a) 18/6/1992 tarihli ve 3816 
sayılı Kanunun 9 uncu maddesindeki "en geç 
15 gün içerisinde, ödeme emri beklenmek-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 33. - Avrupa Birliği ve ulus
lararası kuruluşların kaynaklarından 
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli 
(I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan idarelere 
proje karşılığı aktarılan tutarlar, ilgili 
idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin 
özel hesaplarda izlenir. Proje süresi ile sınırlı 
olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye 
ilişkin hizmetlerde görev alan memurlar ile 
diğer kamu görevlilerine ve hizmetinden 
yararlanılacak diğer kişilere proje sözleş
mesinde belirlenen ücretler de dahil olmak 
üzere projeye yönelik yapılacak her türlü har
camalar proje kaynaklarından gerçekleştirilir. 
Harcamalar proje sözleşmesinde yer alan 
hükümler çerçevesinde yapılır. Bu maddenin 
uygulanmasına ve işlemlerin muhasebeleştiril
mesine ilişkin esas ve usuller uluslararası ant
laşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla Maliye 
Bakanlığınca belirlenir. 

MADDE 34 . - a) 18/6/1992 tarihli ve 
3816 sayılı Kanunun 9 uncu maddesindeki "en 
geç 15 gün içerisinde, ödeme emri beklenmek-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 635) 



- 5 8 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

sizin" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve 
anılan maddenin üçüncü fıkrası, 

b) 4/3/1997 tarihli ve 570 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi, 

c) 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı 
Kanunun ek 9 uncu maddesi, 

d) 24/12/2003 tarihli ve 5027 sayılı 
Kanunun; 10 uncu maddesi, 15 inci maddesinin 
(a) ve (b) fıkraları, 26 ncı maddesi, 27 nci mad
desinin (a) fıkrası ve (b) fıkrasının (1) numaralı 
bendi, 36 ncı maddesinin (b) fıkrası, 42 nci 
maddesinin son fıkrası, 43 üncü maddesinin 
son fıkrası ile 49 uncu maddesinin (i) ve (1) fık
raları, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇÎCİ MADDE 1. - Genel bütçeye dahil 
dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı olarak 
kurulmuş olup, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve 
(II) sayılı cetvellerde yer alan idarelere bağlı 
döner sermayeli işletmelerin aylık gayrisafı 
hasılatından tahsil edilen tutarın % 15'i (ilaç ve 
tıbbi sarf malzemesi hasılatının %5'i), en geç 
takip eden ayın 20'sine kadar genel bütçeye irat 
kaydedilmek üzere ilgili saymanlıklara yatırılır. 
Aylık gayrisafı hasılattan irat kaydedilecek 
oranı döner sermayeler itibanyla %30'a kadar 
yükseltmeye veya %10'a kadar indirmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Söz konusu ödeme için zorunlu hallerde, 
Maliye Bakanlığınca ek süre verilebilir. Yıl 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

sizin" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve 
anılan maddenin üçüncü fıkrası, 

b) 20/3/1997 tarihli ve 570 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi, 

c) 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı 
Kanunun ek 9 uncu maddesi, 

d) 24/12/2003 tarihli ve 5027 sayılı 
Kanunun; 10 uncu maddesi, 15 inci mad
desinin (a) ve (b) fıkraları, 26 ncı maddesi, 27 
nci maddesinin (a) fıkrası ve (b) fıkrasının (1) 
numaralı bendi, 36 ncı maddesinin (b) fıkrası, 
42 nci maddesinin son fıkrası, 43 üncü mad
desinin son fıkrası ile 49 uncu maddesinin (i) 
ve (1) fıkraları, 

e) 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fık
rasının (e) ve (h) bentleri ile ikinci fıkrası; 31 
inci maddesinin birinci fıkrasının (e), (f), (g), 
(h) ve (ı) bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkraları 
ve 36 ncı maddesinin birinci fıkrası, 

f) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 
125 inci maddesinin (D) bendinin (g) alt bendi, 

g) 24/12/2003 tarihli ve 5027 sayılı 
Kanunun 17 nci maddesinin (c) ve (d) fık
raları, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE 1. - Genel bütçeye 

dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı 
olarak kurulmuş olup, 5018 sayılı Kanuna ekli 
(I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan idarelere 
bağlı döner sermayeli işletmelerin aylık gay
risafı hasılatından tahsil edilen tutarın % 15'i 
(ilaç ve tıbbi sarf malzemesi hasılatının % 5'i), 
en geç takip eden aym 20'sine kadar genel büt
çeye irat kaydedilmek üzere ilgili saymanlık
lara yatırılır. Aylık gayrisafı hasılattan irat kay
dedilecek oranı döner sermayeler itibanyla 
%30'a kadar yükseltmeye veya %10'a kadar 
indirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Söz konusu ödeme için zorunlu hallerde, 
Maliye Bakanlığınca ek süre verilebilir. Yıl 
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sonu kârları ile aylık gayrisafi hasılat üzerinden 
genel bütçeye aktarılacak miktarlar zamanında 
yatırılmadığı takdirde 21/7/1953 tarihli ve 6183 
sayılı Kanundaki usullere göre, aylık %1 zamlı 
olarak tahsil edilir. Hesaplanan zam, döner ser
mayelerin ita amiri ve saymanlarından yarı 
yarıya alınır. Ancak, Maliye Bakanlığınca 
verilmiş ek süreler için zam uygulanmaz. 

Genel bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmeler
den gerekli görülenlerin birleştirilmesine, dev
redilmesine ve tasfiye edilmesine, katma büt
çeli idareler bünyesinde kurulan döner sermaye 
işletme saymanlıklannı il düzeyinde kurumlar 
bazında birleştirmeye ve bu konuda doğacak 
tereddütleri gidermeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

Genel bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idarelere bağlı döner sermaye işletmelerin
den kendi özel kanunlarında 26/5/1927 tarihli 
ve 1050 sayılı Kanuna tabi olmayacağı belir
tilenler hakkında da bu madde hükümleri uy
gulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. - A) İrtifak hakkı 
verilen özel iskelelerden alınan nispi kira 
bedellerinin yarısı bütçenin (B) işaretli cet
veline gelir, diğer yarısı da özel gelir kay
dedilir. Özel gelir kaydedilen miktarın yarısı 
denizcilik ve liman hizmetlerini geliştirmek 
üzere Denizcilik Müsteşarlığı bütçesine, yarısı 
da millî emlak hizmetlerini geliştirmek amacıy
la Maliye Bakanlığı bütçesine özel ödenek kay
dolunur. 

Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Liman
lar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdür
lüğü tarafından, konsolide bütçe dışındaki 
kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler 
adına yapılacak deniz dibi taramaları, hidrolik 
merkezde yapılan hidrolik ve bilgisayar model
leri, Araştırma Dairesince yapılacak her türlü 
deney ve araştırma, proje ve şartname onaylan
ması için alınacak bedellerin yarısı bütçenin 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

sonu kârları ile aylık gayrisafi hasılat üzerinden 
genel bütçeye aktarılacak miktarlar zamanında 
yatırılmadığı takdirde 21/7/1953 tarihli ve 6183 
sayılı Kanundaki usullere göre, aylık %1 zamlı 
olarak tahsil edilir. Hesaplanan zam, döner ser
mayelerin ita amiri ve saymanlarından yan 
yanya alınır. Ancak, Maliye Bakanlığınca veril
miş ek süreler için zam uygulanmaz. 

Genel bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmeler
den gerekli görülenlerin birleştirilmesine, dev
redilmesine ve tasfiye edilmesine, katma büt
çeli idareler bünyesinde kurulan döner ser
maye işletme saymanlıklarını il düzeyinde 
kurumlar bazında birleştirmeye ve bu konuda 
doğacak tereddütleri gidermeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Genel bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idarelere bağlı döner sermaye işletmelerin
den kendi özel kanunlarında 26/5/1927 tarihli 
ve 1050 sayılı Kanuna tabi olmayacağı belir
tilenler hakkında da bu madde hükümleri uy
gulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. - A) İrtifak hakkı 
verilen özel iskelelerden alınan nispi kira 
bedellerinin yarısı bütçenin (B) işaretli cet
veline gelir, diğer yarısı da özel gelir kay
dedilir. Özel gelir kaydedilen miktarın yarısı 
denizcilik ve liman hizmetlerini geliştirmek 
üzere Denizcilik Müsteşarlığı bütçesine, yarısı 
da millî emlak hizmetlerini geliştirmek 
amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesine özel 
ödenek kaydolunur. 

Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, 
Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel 
Müdürlüğü tarafından, konsolide bütçe dışın
daki kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel 
kişiler adına yapılacak deniz dibi taramalan, 
hidrolik merkezde yapılan hidrolik ve bil
gisayar modelleri, Araştırma Dairesince 
yapılacak her türlü deney ve araştırma, proje 
ve şartname onaylanması için alınacak bedel-
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(B) işaretli cetveline gelir, diğer yansı da özel 
gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen miktann 
yansı, Demiryollan, Limanlar ve Hava Mey-
danlan İnşaatı Genel Müdürlüğünce gerçekleş
tirilecek altyapı tesislerinin onanmlan ile ulaş
tırma hizmetlerini geliştirmek üzere Ulaştırma 
Bakanlığı bütçesine, diğer yansı da millî emlak 
hizmetlerini geliştirmek amacıyla Maliye 
Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydolunur. 

Yukanda belirtilen hükümlere göre özel 
gelir ve ödenek kaydedilen miktarlann önceki 
yılda kullanılmayan kısmı ertesi yıl bütçesine 
devredilebilir. 

Telekomünikasyon hizmeti veren işlet
mecilerden lisans ve ruhsat ücretleri üzerinden 
tahsil edilerek, bir taraftan bütçenin (B) işaretli 
cetveline özel gelir, diğer taraftan Ulaştırma 
Bakanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 
anılan Bakanlık bütçesine özel ödenek kay
dedilen tutarlardan önceki yılda kullanılmayan 
kısmı ertesi yıl bütçesine devredilebilir. 

B) 7/2/2002 tarihli ve 4745 sayılı Kanunun 
7 nci maddesi ile 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 
8 inci madde gereğince tahsil edilen ve say
manlık hesabına yatırılan payın yansı bütçenin 
(B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. 

C) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğünün, yabancı ülkelere verdiği meteorolojik 
ürünlerin bedelleri ile yabancı ülke 
meteorolojik ürünlerinin diğer yabancı ülkelere 
veya yurt içi kişi ve kurumlara, yabancı ül
kelerin de anılan Genel Müdürlüğün 
meteorolojik ürünlerini diğer ülke ve kişilere 
satışından yıl içinde elde edilecek döviz cinsin
den tutarlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası nezdinde açılacak özel hesaba yatınlır. Bu 
tutarlardan ilgili anlaşmalar gereğince yurt dışı 
kuruluşlara ödenmesi gereken miktarlar, bu 
özel hesaptan Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünün talimatı ile Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasınca transfer edilir. Geri kalan 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

lerin yansı bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, 
diğer yansı da özel gelir kaydedilir. Özel gelir 
kaydedilen miktarın yarısı, Demiryolları, 
Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel 
Müdürlüğünce gerçekleştirilecek altyapı tesis
lerinin onanmlan ile ulaştırma hizmetlerini 
geliştirmek üzere Ulaştırma Bakanlığı büt
çesine, diğer yansı da millî emlak hizmetlerini 
geliştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı büt
çesine özel ödenek kaydolunur. 

Yukanda belirtilen hükümlere göre özel 
gelir ve ödenek kaydedilen miktarlann önceki 
yılda kullanılmayan kısmı ertesi yıl bütçesine 
devredilebilir. 

Telekomünikasyon hizmeti veren işlet
mecilerden lisans ve ruhsat ücretleri üzerinden 
tahsil edilerek, bir taraftan bütçenin (B) işaret
li cetveline özel gelir, diğer taraftan Ulaştırma 
Bakanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 
anılan Bakanlık bütçesine özel ödenek kay
dedilen tutarlardan önceki yılda kullanılmayan 
kısmı ertesi yıl bütçesine devredilebilir. 

B) 7/2/2002 tarihli ve 4745 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesi ile 10/8/1993 tarihli ve 
491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek
lenen ek 8 inci madde gereğince tahsil edilen 
ve saymanlık hesabına yatırılan payın yansı 
bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. 

C) Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünün, yabancı ülkelere verdiği 
meteorolojik ürünlerin bedelleri ile yabancı ül
ke meteorolojik ürünlerinin diğer yabancı ül
kelere veya yurt içi kişi ve kurumlara, yabancı 
ülkelerin de anılan Genel Müdürlüğün 
meteorolojik ürünlerini diğer ülke ve kişilere 
satışından yıl içinde elde edilecek döviz cin
sinden tutarlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası nezdinde açılacak özel hesaba 
yatırılır. Bu tutarlardan ilgili anlaşmalar 
gereğince yurt dışı kuruluşlara ödenmesi 
gereken miktarlar, bu özel hesaptan Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 
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tutarlar, ilgili Genel Müdürlüğün talimatı ile 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca döviz 
alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek 
Genel Müdürlüğün ödemelerini yapan Merkez 
Saymanlık hesabına yatırılır. Saymanlık 
hesabına yatırılan bu tutarlar, Genel Müdür
lüğün görev alanıyla ilgili her türlü ihtiyacının 
karşılanmasında kullanılmak üzere, bir yandan 
genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir, 
diğer yandan Genel Müdürlük bütçesinde mev
cut veya yeni açılacak tertiplere özel ödenek 
kaydedilir. Bu suretle ödenek kaydedilen mik
tarlardan yılı içinde kullanılmayan kısmı ertesi 
yıla devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

D) Bu madde hükümleri 31/12/2004 
tarihine kadar uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. - Elçilik ve konsolos
luklarda yapılacak konsolosluk işlemleri için 
zorunlu gider olarak posta ve haberleşme mas
rafları karşılığı tahsil edilen miktarlardan 
31/12/2003 tarihi itibarıyla harcanmayan 
kısımları Dışişleri Bakanlığının ihtiyaçlarında 
kullanılmak üzere genel bütçenin (B) işaretli 
cetveline özel gelir ve Dışişleri Bakanlığı büt
çesinde açılacak tertiplere özel ödenek kaydet
meye, kaydedilen bu tutarlardan harcanmayan 
kısımları bir kereye mahsus olmak üzere ertesi 
yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 4. - 1/1/2004 tarihinden 
önce, genel bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idareler tarafından mevzuatı gereğince 
alınmış olup, çeşitli nedenlerle iade edilemeyen 
veya gelir kaydedilemeyen teminatlann iade 
edilme, gelir kaydedilme ve diğer şekillerde 
saymanlık kayıtlarından çıkanlması işlemlerini 
yapmaya ve bu işlemlerin usul ve esaslannı 
belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
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talimatı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasınca transfer edilir. Geri kalan tutarlar, ilgili 
Genel Müdürlüğün talimatı ile Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasınca döviz alış kuru 
üzerinden Türk Lirasına çevrilerek Genel 
Müdürlüğün ödemelerini yapan Merkez Say
manlık hesabına yatınlır. Saymanlık hesabına 
yatınlan bu tutarlar, Genel Müdürlüğün görev 
alanıyla ilgili her türlü ihtiyacının karşılan
masında kullanılmak üzere, bir yandan genel 
bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir, diğer 
yandan Genel Müdürlük bütçesinde mevcut 
veya yeni açılacak tertiplere özel ödenek kay
dedilir. Bu suretle ödenek kaydedilen miktar
lardan yılı içinde kullanılmayan kısmı ertesi 
yıla devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

D) Bu madde hükümleri 31/12/2004 
tarihine kadar uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. - Elçilik ve kon
solosluklarda yapılacak konsolosluk işlemleri 
için zorunlu gider olarak posta ve haberleşme 
masraflan karşılığı tahsil edilen miktarlardan 
31/12/2003 tarihi itibarıyla harcanmayan 
kısımlan Dışişleri Bakanlığının ihtiyaçlannda 
kullanılmak üzere genel bütçenin (B) işaretli 
cetveline özel gelir ve Dışişleri Bakanlığı büt
çesinde açılacak tertiplere özel ödenek kaydet
meye, kaydedilen bu tutarlardan harcanmayan 
kısımlan bir kereye mahsus olmak üzere ertesi 
yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 4. -1/1/2004 tarihinden 
önce, genel bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idareler tarafından mevzuatı gereğince 
alınmış olup, çeşitli nedenlerle iade 
edilemeyen veya gelir kaydedilemeyen 
teminatlann iade edilme, gelir kaydedilme ve 
diğer şekillerde saymanlık kayıtlarından 
çıkanlması işlemlerini yapmaya ve bu işlem
lerin usul ve esaslannı belirlemeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 
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GEÇİCİ MADDE 5. - Mülkiyeti 
Hazineye ait İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, 
Selimiye ve İhsaniye mahallelerinde bulunan 
ve Haydarpaşa Limanı olarak kullanılan taşın
mazları, üzerindeki muhdesatı ile birlikte 
ödenmiş sermayesine ilave edilmek üzere, 
Ulaştırma Bakanlığının ilgili kuruluşu olan 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İş
letmesi Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak 
devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu taşınmaz mallarla ilgili olarak imar 
mevzuatındaki kısıtlamalar ile plân ve par
selasyon işlemlerindeki askı, ilân ve itirazlara 
dair sürelere ilişkin hükümlere tâbi olmak
sızın, her ölçekteki imar plânını yapmaya, yap
tırmaya, değiştirmeye, resen onaylamaya ve 
her türlü ruhsatı vermeye Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı yetkilidir. Plân hazırlama ve onay
lama işlemleri Bayındırlık ve İskan Bakan
lığının uygun görülen birimince, ruhsat ve plân 
uygulama işlemleri ise Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı il teşkilatınca yerine getirilir. Kesin
leşen plânlar ilgili belediyelere tebliğ edilir. Bu 
plânların uygulanması zorunludur. 

Bu maddenin birinci fıkrasının uygulan
masına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları, ikinci fık
rasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
yetkilidir. 
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MADDE 30. - Bu Kanunun; 
a) 29 uncu maddesinin (b) fıkrası 

15/12/2004 tarihinde, 
b) 1 inci maddesinin (d) ve (g) fıkraları, 

2 nci maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (e) fık
raları, 3 üncü maddesinin (a) fıkrası, 4 üncü 
maddesinin (a) fıkrası (bu fıkrayla değiştirilen 
237 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçün
cü fıkrası hariç), 7 nci maddesi, 8 inci maddesi, 
9 uncu maddesi, 12 nci maddesi, 13 üncü mad
desi, 16 ncı maddesi, 17 nci maddesi, 18 inci 
maddesi, 19 uncu maddesi, 20 nci maddesi, 
21 inci maddesi, 22 nci maddesinin (a) ve (c) 
fıkraları, 23 üncü maddesi, 27 nci maddesi, 
29 uncu maddesinin (a) fıkrası 1/1/2005 tarihin
de, 

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
MADDE 31. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 

A. Gül 
Devlet Bakanı 

B. Atalay 
Devlet Bakanı 

G. Akşit 
Millî Savunma Bakanı 

M. V. Gönül 
Millî Eğitim Bakanı 

H. Çelik 
Ulaştırma Bakanı 

B. Yıldırım 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A. Coşkun 
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MADDE 35. - Bu Kanunun; 
a) 34 üncü maddesinin (b) fıkrası 

15/12/2004 tarihinde, 
b) 1 inci maddesinin (e) ve (i) fıkraları, 

2 nci maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (f) fık
raları, 3 üncü maddesinin (b) fıkrası, 4 üncü 
maddesinin (a) fıkrası (bu fıkrayla değiştirilen 
237 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçün
cü fıkrası hariç), 7 nci maddesi, 8 inci maddesi, 
9 uncu maddesi, 12 nci maddesi, 13 üncü mad
desi, 16 ncı maddesi, 17 nci maddesi, 18 inci 
maddesi, 19 uncu maddesi, 20 nci maddesi, 
21 inci maddesi, 22 nci maddesinin (a) fık
rasının birinci bendi ile (b) fıkrası, 23 üncü 
maddesi, 34 üncü maddesinin (a) fıkrası 
1/1/2005 tarihinde, 

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
MADDE 36. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

A. Şener 
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 

R. Akdağ 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Başesgioğlu 
Kültür ve Turizm Bakanı 

E. Mumcu 
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(1) SAYILI LİSTE 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

KURUMU: DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI 
TEŞKİLATI: TAŞRA 

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulu Kadro Adedi TOPLAM 
TH Gemi Sörvey 

Kurulu Uzmanı 5 160 - 160 
TOPLAM 160 - 160 
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