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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 12.00'de açılarak yedi oturum yaptı. 
Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun (6/1467, 1486, 1534, 1535,1539 ve 1555) esas 

numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi okundu; soruların geri verildiği bildirildi. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu'nun Kıbrıs'a vaki davetine, 

TBMM Başkanını temsilen TBMM İdare Amiri Burhan Kılıç ile Kâtip Üye Bayram Özçelik'in 
icabet etmesine ilişkin Başkanlık; 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Lübnan'a, 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un Suriye'ye, 
Yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık; 
Tezkereleri; 
Gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan, 974 sıra sayılı Askerlik Kanunu 

Tasarısının gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
3 üncü sırasına, 972 sıra sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısının 11 inci sırasına, 973 sıra sayılı 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Teklifinin 12 nci sırasına 48 saat geçmeden alınmalarına; 
gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 12 nci 
sırasında yer alan 942 sıra sayılı SSK Kanununda değişiklikle ilgili teklifin bu kısmın 10 uncu 
sırasına, 298 inci sırasında yer alan 961 sıra sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 20 nci sırasına alınmasına; 972 sıra sayılı Bankacılık 
Kanunu Tasarısının, İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak ve 1 ilâ 29 uncu mad
delerin birinci bölüm, 30 ilâ 58 inci maddelerin ikinci bölüm, 59 ilâ 87 nci maddelerin üçüncü 
bölüm, 88 ilâ 116 ncı maddelerin dördüncü bölüm, 117 ilâ 145 inci maddelerin beşinci bölüm, 146 ilâ 
169 uncu maddelerin altıncı bölüm ve geçici 1 ilâ geçici 23 üncü maddeleri ile 170 ve 171 inci mad
delerin de yedinci bölüm olmak üzere yedi bölüm halinde görüşülmesine ilişkin AK Parti Grubu 
önerisi, yapılan görüşmelerden sonra; 

Kabul edildi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alman maddelere ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden; 

2 nci sırasında bulunan ve İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 
kanun olarak bölümler halinde görüşülmesi kararlaştırılmış bulunan Belediye Kanunu Tasarısı, 
Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa ve Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna 
Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal Anadol ile 37 Millet
vekilinin, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması ile 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin (1/1038, 2/272, 2/482) (S. Sayısı: 944), dördüncü bölümü üzerindeki görüşmelerine 
devam olunarak, 87 nci maddesine kadar kabul edildi, 

6 ncı sırasına alınan, Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısının (1/950) (S. Sayısı: 920), tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlanarak, 26 ncı mad
desine kadar kabul edildi, 
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Birleşime verilen aradan sonra; 
16 ncı sırasına alman, Çorum Milletvekili Agah Kafkas ile 9 Milletvekilinin; Sendikalar 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/500) (S. Sayısı: 946), 
18 inci sırasına alınan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/997) (S. Sayısı: 945), 
19 uncu sırasına alınan, Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Teklifinin (2/546) (S. Sayısı: 962), 
Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından; 
Ertelendi. 
3 üncü sırasına alman, Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 

(1/1057) (S. Sayısı: 974), 
4 üncü sırasına alınan, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/1036) (S. Sayısı 930), 
5 inci sırasına alınan, Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli 

Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/1040) 
(S. Sayısı: 959), 

10 uncu sırasına alınan, Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ile 13 Milletvekilinin; 
17.7.1964 Tarihli 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/501) (S. Sayısı: 942), 

12 nci sırasına alman, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/560) (S. Sayısı: 973), 

13 üncü sırasına alman, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile Uşak Milletvekili Alim Tunç'un; 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/503) (S. Sayısı: 943), 

14 üncü sırasına alınan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili 
Faruk Çelik ile Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı'nın; Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/436) (S. Sayısı: 948), 

15 inci sırasına alınan, İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının (1/1031) (S. Sayısı: 921), 

Yapılan görüşmelerden sonra; 
7 nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk 

İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/900) (S. Sayısı: 821), 

8 inci sırasma alınan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/976) (S. Sayısı: 855), 

9 uncu sırasına alman, T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 
ile Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/912) (S. Sayısı: 822), 

11 inci sırasına alınan ve İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun 
olarak bölümler halinde görüşülmesi kararlaştınlmış bulunan Bankacılık Kanunu Tasarısının 
(1/1007) (S. Sayısı: 972), 

17 nci sırasına alınan, Muğla Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu ile 18 Milletvekilinin; 
Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/428) (S. Sayısı: 929), 
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Görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra; 
Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 
Alman karar gereğince, 3 Temmuz 2005 Pazar günü saat 12.00'de toplanmak üzere, birleşime 

20.02'de son verildi. 
Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Bayram Özçelik 
Burdur 

Kâtip Üye 
Yaşar Tüzün 

Bilecik 
Kâtip Üye 

II.- BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 12.00'de açılarak beş oturum yaptı. 
İstanbul Milletvekili Sıdıka Sarıbekir'in (10/148, 182, 187, 284 ve 285) esas numaralı Meclis 

Araştırması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 8 inci 

sırasında yer alan 890 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 4 üncü sırasına, 289 uncu sırasında 
yer alan 963 sıra sayılı kanun tasansının 5 inci sırasına, 7 nci sırasında yer alan 961 sıra sayılı kanun 
teklifinin 6 ncı sırasına, 6 ncı sırasında yer alan 962 sıra sayılı kanun teklifinin 7 nci sırasına, 275 
inci sırasında yer alan 928 sıra sayılı kanun teklifinin 9 uncu sırasına, 269 uncu sırasında yer alan 
919 sıra sayılı kanun teklifinin 10 uncu sırasına, 286 ncı sırasında yer alan 953 sıra sayılı kanun 
tasansının 13 üncü sırasına, 285 inci sırasında yer alan 952 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü 
sırasına, 10 uncu sırasında yer alan 878 sıra sayılı kanun tasarısının 15 inci sırasına, gelen kâğıtlar 
listesinde yayımlanan ve bastınlarak dağıtılan, 975 sıra sayılı Özelleştirme Uygulamalannın 
Düzenlenmesine Dair Kanun Tasansının 8 inci sırasına 48 saat geçmeden, alınmasına; 

İçtüzüğün 91 inci maddesine göre 890 sıra sayılı kanun tasansının 1 ilâ 15 inci maddelerinin 
birinci bölüm, 16 ilâ 44 üncü maddelerinin ikinci bölüm, 45 ilâ 60 mcı maddeleri ile geçici 1 ilâ 
11 inci maddelerinin üçüncü bölüm olmak üzere üç bölümde, 963 sıra sayılı kanun tasarısının 1 ilâ 
24 üncü maddelerinin birinci bölüm, 25 ilâ 50 nci maddeleri ile geçici 1 inci maddesinin ikinci 
bölüm olmak üzere iki bölümde ve temel kanun olarak görüşülmelerine; 

İçtüzüğün 5 inci maddesine göre TBMM Genel Kurulunun, bugünkü çalışmaların tamamlan
masından sonra, 1 Ekim 2005 tarihine kadar tatile girmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisinin, 
yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildiği açıklandı. 

Töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/148, 182, 187, 284 ve 285) esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda boş bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 
düşen 1 üyeliğe Grubunca aday gösterilen İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu seçildi. 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 
Kâtip Üye 
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Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci 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 
raporu henüz gelmediğinden, 

3 üncü sırasında bulunan, Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısının (1/950) (S. Sayısı: 920), 

12 nci sırasına alınan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/997) (S. Sayısı: 945), 

14 üncü sırasına alman, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Af
fı Hakkında Kanun Tasarısı ve İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet 
Kandoğan ve Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ile 12 Milletvekilinin, Memurlar ile Diğer 
Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Tekliflerinin (1/994, 2/321, 2/474) 
(S. Sayısı: 952), 

16 ncı sırasına alınan, Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
(1/322) (S. Sayısı: 871), 

17 nci sırasına alınan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısının 
(1/1030) (S. Sayısı: 904), 

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından, 
Ertelendi. 
2 nci sırasında bulunan ve İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 

kanun olarak bölümler halinde görüşülmesi kararlaştırılmış bulunan Belediye Kanunu Tasarısı, 
Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa ve Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna 
Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal Anadol ile 37 Millet
vekilinin, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması ile 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin (1/1038, 2/272, 2/482) (S. Sayısı: 944), görüşmelerine devam olunarak; 

6 ncı sırasına alınan, Bursa Milletvekili M. Altan Karapaşaoğlu'nun, 3359 Sayılı Sağlık Hizmet
leri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/540) (S. Sayısı: 961), 

8 inci sırasına alınan, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un, Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (1/1043, 2/539) (S.Sayısı: 975), 

13 üncü sırasına alman, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları 
Kanunu Tasarısının (1/992) (S. Sayısı: 953), 

15 inci sırasına alman, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısının (1/949) 
(S. Sayısı: 878), 

Görüşmeleri tamamlanarak, elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra; 
4 üncü sırasına alınan ve İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun 

olarak bölümler halinde görüşülmesi kararlaştırılmış bulunan Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısı, 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 
ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hük-
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münde Kararnamenin 2 nci Maddesinin (d) Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararnameye İlişkin Tasarının (1/820, 1/62, 1/124, 1/153) (S. Sayısı: 890), 

5 inci sırasına alınan ve İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun 
olarak bölümler halinde görüşülmesi kararlaştırılmış bulunan Çocukları Koruma Kanunu 
Tasarısının (1/991) (S. Sayısı: 963), 

7 nci sırasına alınan, Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifinin (2/546) (S. Sayısı: 962), 

9 uncu sırasına alınan, Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un, Türk Medenî Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/401) (S. Sayısı: 928), 

10 uncu sırasına alınan, Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 
2873 Sayılı Millî Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekliflerinin (2/433, 
2/489) (S. Sayısı: 919), 

11 inci sırasına alınan, Çorum Milletvekili Agah Kafkas ile 9 Milletvekilinin, Sendikalar 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/500) (S. Sayısı: 946), 

Yapılan görüşmelerden sonra; 
Kabul edilip kanunlaştıktan açıklandı. 
Anayasa ve İçtüzüğün ilgili maddeleri gereğince, 1 Ekim 2005 Cumartesi günü saat 15.00'te 

toplanmak üzere, birleşime 20.25'te son verildi. 

Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Kâtip Üye 
Ahmet Gökhan Sarıçam 

Kırklareli 
Kâtip Üye 

Türkan Miçooğulları 
İzmir 

Kâtip Üye 
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No.: 171 
III.- GELEN KÂĞITLAR 

3 Temmuz 2005 Pazar 

Teklif 

1.-Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir ile 14 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumlan Teş
kilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/571) (Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

Rapor 

1.- Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasansı ile Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporlan (1/1043, 2/539) (S. Sayısı: 975) (Dağıtma tarihi: 3.7.2005) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Konya Milletvekili Mustafa ÜNALDI'nın, cumhurbaşkanlan tarafından affedilen mahkum
lara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1571) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005) 

2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRJM'ın, TMO tarafından dahilde işleme rejimi kap
samında satılan buğdaylara ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1572) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

3.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, Beyşehir Gölünde yaşanan toprak erozyonuna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1573) (Başkanlığa geliş tarihi: 
29.6.2005) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, TBMM kampusünde yer alan Cami'de Kur'an 
kursu açıldığı iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/7437) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2005) 

2.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, dış temsilciliklere ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/7360) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005) 

3.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, kanun taşanlarının gerekçelerine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/7361) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005) 

4.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Dünya Bankasından ve IMF'den alınan 
kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7362) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005) 

5.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, yerel yönetimlerin kullandıkları kredilere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7363) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005) 

6.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR'm, Kırşehir İlindeki bazı köy yollanna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7364) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005) 

7.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, banka mevduatlanna ve kuruluşlara kullan-
dınlan kredilere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/7365) (Başkan
lığa geliş tarihi: 27.6.2005) 
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8.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU'nun, İmar Bankasının Hazinenin bono 
ihalelerine katılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı sora önergesi (7/7366) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005) 

9.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, maden kazalarına ve alınan tedbirlere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı sora önergesi (7/7367) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.6.2005) 

10.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Muğla İlindeki jeotermal kaynaklara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7368) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.6.2005) 

11.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, ASKİ'nin bazı uygulamalarına ve hizmet aldığı fir
malara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı sora önergesi (7/7369) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005) 

12.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, atık su ve kanalizasyon hizmetlerini özelleştiren 
belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7370) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.6.2005) 

13.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Hazine arazilerinden yararlanan belediye olup 
olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7371) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.6.2005) 

14.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, İstanbul şehir hatları işletmesine ait vapur
lara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7372) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005) 

15.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR'un, kestane üretimindeki soranlara 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7373) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.6.2005) 

16.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, döner sermaye ödemelerinde uygulanan 
performans kriterlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı sora önergesi (7/7374) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27.6.2005) 

17.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, Yüce Divanda tanık olarak verdiği 
ileri sürülen ifadeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı sora önergesi (7/7375) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 27.6.2005) 

18.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, belediyelere verilen hizmet araçlarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı sora önergesi (7/7376) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005) 

19.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, Bursa-İstanbul arasında denizyolu yük ve 
yolcu taşımacılığında yaşanan soranlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7377) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005) 

20.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, TMSF kapsamındaki banka ve şirketlerin 
denetim ve finansman işlemlerini yürüten kuramlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı sora önergesi (7/7378) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005) 

21.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, TCDD'nin bazı belediyelere hurda malzeme sattığı id
diasına ilişkin Başbakandan yazılı sora önergesi (7/7379) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005) 

22.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, adli işlemler nedeniyle tahsil edilen paraların bir özel 
bankaya yatırıldığına ilişkin Başbakandan yazılı sora önergesi (7/7380) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.6.2005) 
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23.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, THY'nın bazı ihaleleriyle ilgili bilgi sızdırıldığı id
dialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7381) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005) 

24.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, yurtdışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/7382) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

25.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN'in, Sıhhiye Orduevindeki tadilat çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7383) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

26.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN'in, TSK Etimesgut-Bayraktepe sosyal tesislerinin 
adının değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7384) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 29.6.2005) 

27.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde 
Bakanlar Kurulu üyelerinin yurtdışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7385) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

28.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, bazı belediyelerin İmar Kanununa aykırı uy
gulamalarda bulunduğu iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7386) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005) 

29.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Alanya-Mersin arasındaki yol yapımı çalış
malarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7387) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 29.6.2005) 

30.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bazı iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7388) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005) 

31.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, İzmir Valisinin Londra seyahatine ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7389) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

32.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Bakanlık müsteşarının bir tutumuna ve İstanbul Dev
let Opera Balesi Müdürünün görevden alınmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7390) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005) 

33.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, Çermik Melike Belkıs Hanım kap
lıcalarının onarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7391) (Başkan
lığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

34.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açtığı sanat 
ve meslek eğitimi kurslarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7392) (Başkan
lığa geliş tarihi: 28.6.2005) 

35.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve lojmanına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7393) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005) 

36.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve öğretmen ih
tiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7394) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.6.2005) 

37.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7395) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005) 

38.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve lojmanına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7396) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005) 
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39.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve lojmanına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7397) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005) 

40.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7398) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005) 

41.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7399) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005) 

42.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve lojmanına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7400) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005) 

43.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve öğretmen 
atanmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7401) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.6.2005) 

44.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7402) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005) 

45.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7403) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005) 

46.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına 
devrinden önce alınan heyet raporlanna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7404) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005) 

47.- İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, TCDD'nin hurda malzeme satışı yaptığı 
belediyelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7405) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.6.2005) 

48.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, yurtdışı seyahatlerine ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/7406) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

49.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU'nun, sebze ve meyve ihracatındaki 
sorunlara ve zirai ilaçlann denetimine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7407) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

50.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Cumhurbaşkanının bazı mahkumlan 
affetme yetkisine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7408) (Başkanlığa geliş tarihi: 
29.6.2005) 

•51. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, TCDD'ye ait hurdaların 
belediyelere bedelsiz olarak devredileceği iddialanna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7409) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

52.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Lüleburgaz Deresinin ıslahına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7410) (Başkanlığa geliş tarihi: 
29.6.2005) 

53.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, BOTAŞ'ın ihalelerini yürüten komis
yona ve ihale değerlendirmelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/7411) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

54.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7412) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 
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55.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7413) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

56.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7414) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

57.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7415) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

58.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7416) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

59.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7417) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

60.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7418) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

61.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7419) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

62.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7420) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

63.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7421) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

64.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7422) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

65.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7423) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

66.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7424) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

67.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7425) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

68.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7426) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

69.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7427) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

70.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7428) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

71.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7429) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

72.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7430) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

73.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7431) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

74.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7432) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 
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75.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7433) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

76.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7434) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005) 

77.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Karacabey 80 inci Yıl Devlet Hastanesinin sağ
lık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7435) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 29.6.2005) 

78.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7438) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

79.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, akaryakıta yapılan zamlara ve vergi indirimine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7439) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

80.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, Dalaman Turizm Kent Projesine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/7440) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

81.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/7441) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

82.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara 
ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7442) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

83.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleştirilen 
yatınmlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/7443) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

84.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7444) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

85.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7445) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

86.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7446) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

87.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleştirilen 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/7447) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

88.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleştirilen 
yatırımlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/7448) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

89.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara ve 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7449) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

90.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankın İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7450) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 
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91.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7451) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

92.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7452) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

93.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7453) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

94.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7454) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

95.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7455) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

96.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7456) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

97.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7457) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

98.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7458) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

99.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve 
ayrılan ödenek miktanna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7459) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

100.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankın İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/7460) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

101.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/7461) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

102.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/7462) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

103.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7463) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

104.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatınmlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/7464) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 
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105.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ îlinde 2005 yılı için planlanan yatınm
lara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7465) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

106.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/7466) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

107.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara 
ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7467) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

108.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatırımlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/7468) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

109.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen 
yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7469) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

110.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara 
ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7470) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

111.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankın İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/7471) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

112.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankın İlinde 2005 yılı için planlanan yatınm
lara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7472) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

113.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/7473) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

114.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7474) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

115.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/7475) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

116.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatınm
lara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7476) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

117.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara 
ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7477) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

118.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
(Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7478) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 
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119.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Futbol Millî Takımı Teknik Direktörüne 
ödenecek ücrete ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı 
soru önergesi (7/7479) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

120.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, millî takınılanınıza son beş yılda ayrılan 
ödeneklere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru 
önergesi (7/7480) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

121.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7481) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

122.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
(Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7482) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

123.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara 
ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7483) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

124.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
(Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7484) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

125.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen 
yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Meh
met Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7485) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

126.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7486) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

127.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankın İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
(Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7487) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

128.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankın İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7488) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

129.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından 
(Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7489) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

130.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatınm
lara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7490) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

131.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
(Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7491) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

132.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7492) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 
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133.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan Hindeki bir köyün lojman ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7493) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

134.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7494) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

135.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7495) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

136.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7496) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

137.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7497) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

138.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ve lojman ih
tiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7498) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.6.2005) 

139.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7499) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

140.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7500) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

141.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7501) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

142.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7502) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

143.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7503) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

144.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7504) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

145.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7505) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

146.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7506) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

147.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7507) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

148.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7508) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 
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149.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7509) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

150.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7510) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

151.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7511) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

152.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün cami ve lojman ih
tiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7512) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.6.2005) 

153.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7513) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

154.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7514) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

155.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7515) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

156.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7516) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

157.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7517) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

158.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7518) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

159.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün cami, lojman ve imam 
ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7519) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.6.2005) 

160.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7520) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

161.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7521) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

162.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7522) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

163.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7523) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 
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164.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7524) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

165.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7525) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

166.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7526) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

167.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7527) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

168.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7528) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

169.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7529) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

170.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7530) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

171.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7531) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

172.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7532) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

173.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7533) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

174.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün cami, lojman ve imam 
ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7534) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.6.2005) 

175.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7535) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

176.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7536) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

177.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7537) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

178.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7538) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 
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179.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7539) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

180.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7540) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

181.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7541) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

182.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7542) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

183.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7543) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

184.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi 
(7/7544) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

185.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru öner
gesi (7/7545) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

186.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi 
(7/7546) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

187.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi 
(7/7547) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

188.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankın İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru öner
gesi (7/7548) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

189.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatınm
lara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru öner
gesi (7/7549) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

190.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru öner
gesi (7/7550) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

191.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/7551) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

192.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7552) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

193.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, DSİ ile iş bağlantısı olan kişi ve şir
ketlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7553) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30.6.2005) 
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194.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ îlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7554) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

195.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/7555) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

196.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7556) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

197.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatmmlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/7557) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

198.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen 
yatmmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7558) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

199.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7559) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

200.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatmmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/7560) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

201.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çarıkın İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7561) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

202.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatmmlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/7562) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

203.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatmm
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7563) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

204.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatmmlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/7564) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

205.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7565) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

206.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, Aksaray'a bağlı Yaprakhisar Köyünün yeni 
yerleşim alanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7566) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

207.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatmmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7567) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 
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208.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'daki Güllük ve Meydan köprülü kav-
şaklanna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7568) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

209.- Gaziantep Milletvekili Ahmet YILMAZKAYA'nın, emniyet mensuplarının bölge hizmet
lerine göre görevlendirilmelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7569) (Başkan
lığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

210.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7570) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

211.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7571) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

212.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7572) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

213.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatmmlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7573) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

214.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7574) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

215.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7575) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

216.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7576) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

217.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7577) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

218.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7578) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

219.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatınmlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7579) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

220.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7580) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

221.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7581) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 
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222.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleştirilen 
yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7582) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

223.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7583) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

224.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankın İlinde 2005 yılı için planlanan yatınm
lara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7584) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

225.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7585) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

226.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7586) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

227.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7587) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

228.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatınm
lara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7588) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

229.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7589) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

230.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7590) (Başkan
lığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

231.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7591) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

232.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatırımlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7592) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

233.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, görevden alınan ve tekrar görevine 
iade edilen personele ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7593) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.6.2005) 

234.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da bir liseyle ilgili iddiaya ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7594) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

235.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Kemer Turizm ve Otelcilik Lisesinin 
donatım ödeneğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7595) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30.6.2005) 
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236.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatınm
lara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7596) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

237.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7597) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

238.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara 
ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7598) (Başkan
lığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

239.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleştirilen 
yatırımlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7599) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

240.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara 
ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7600) (Başkan
lığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

241.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankın İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7601) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

242.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankın İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7602) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

243.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7603) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

244.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7604) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

245.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7605) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

246.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7606) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

247.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7607) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

248.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara 
ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7608) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

249.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatınm
lara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7609) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 
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250.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7610) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

251.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7611) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

252.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7612) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

253.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleştirilen 
yatırımlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7613) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

254.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara 
ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7614) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

255.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankın İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7615) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

256.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankın İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7616) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

257.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatırımlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7617) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

258.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7618) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

259.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7619) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

260.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatınm
lara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7620) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

261.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7621) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.6.2005) 

262.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7622) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

263.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, bir trafik kazasında yaralananlara 
yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7623) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 
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264.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU'nun, sağlık sektöründeki bazı uy
gulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7624) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

265.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, kan ve kan ürünleriyle ilgili sorunlara ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7625) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

266.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM'ın, Kırım-Kongo hastalığına ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7626) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

267.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'm, hastane enfeksiyonlarına ve hastanelerdeki hijyen 
şartlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7627) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

268.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ îlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7628) (Başkan
lığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

269.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7629) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

270.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7630) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.6.2005) 

271.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7631) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

272.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen 
yatınmlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7632) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

273.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7633) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.6.2005) 

274.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7634) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

275.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7635) (Başkan
lığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

276.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatınmlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7636) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

277.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7637) (Başkan
lığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

278.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7638) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 
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279.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak ilinde 2005 yılı için planlanan yatınm
lara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı sora önergesi (7/7639) (Başkan
lığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

280.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara 
ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı sora önergesi (7/7640) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

281.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı sora 
önergesi (7/7641) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

282.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, süt üretimine ve fiyatlanna ilişkin Tanm ve 
Köyişleri Bakanından yazılı sora önergesi (7/7642) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

283.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatınm
lara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı sora önergesi 
(7/7643) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

284.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı sora 
önergesi (7/7644) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

285.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara 
ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı sora önergesi (7/7645) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

286.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı sora 
önergesi (7/7646) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

287.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen 
yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı sora önergesi 
(7/7647) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

288.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı sora önergesi (7/7648) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

289.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankm İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı sora 
önergesi (7/7649) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

290.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankın İlinde 2005 yılı için planlanan yatınm
lara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı sora önergesi 
(7/7650) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

291.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı sora 
önergesi (7/7651) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

292.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatınm
lara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı sora önergesi 
(7/7652) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

293.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı sora 
önergesi (7/7653) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

- 1 4 8 -



T.B.M.M. B:125 3 . 7 . 2 0 0 5 0 : 1 

294.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatınm
lara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7654) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

295.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, TCDD'ye ait hurda malzemelerin bazı 
belediyelere satıldığı iddialanna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7655) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

296.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7656) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.6.2005) 

297.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7657) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

298.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, demiryollannda kullanılan rayların kullanım 
sürelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7658) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

299.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, PTT Genel Müdürlüğündeki per
sonel sayısına ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7659) (Başkan
lığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

300.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Konya-Antalya yolunun bir kısmının tamam-
lanamamasma ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7660) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.2005) 

301.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatınm
lara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7661) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

302.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7662) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

303.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara 
ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7663) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.6.2005) 

304.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7664) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

305.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleştirilen 
yatınmlara ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7665) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

306.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatınmlara 
ve aynlan ödenek miktanna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7666) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.6.2005) 

307.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankm İlinde 2003-2004 yıllannda gerçekleş
tirilen yatınmlara ve aynlan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7667) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 
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308.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatınm
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7668) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

309.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7669) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

310.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırım
lara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7670) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

311.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleş
tirilen yatınmlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7671) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

312.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatınm
lara ve ayrılan ödenek miktanna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7672) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

313.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, yurt dışında müteahhitlik yapan 
Türk şirketlerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/7673) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

314.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Tasarrufu Teşvik Fonu kapsamın
daki hak sahiplerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/7674) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

315.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, Konut Edindirme Yardımı kesintilerine ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7675) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

316.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, akaryakıttaki vergi oranlanna ve kaybına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7676) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2005) 

317.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, pirinç ithalatına ve ithalat lisanslanna ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/7677) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2005) 

318.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, bazı sektörlerde zorla çalıştınlan yabancı uy
ruklu kadınlara ve sığınma evlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7678) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 2.7.2005) 

319.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Avrupa Birliği ile müzakerelere ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/7679) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2005) 

320.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, özelleştirmeler sonucu işten çıkarılan işçilere iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7680) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.7.2005) 

321.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, gençlerin istihdamına yönelik çalışmalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7681) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 2.7.2005) 

322.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, işçi alımı sınavlarına ve kamu kurumlarının taşra 
teşkilatlannda yöre insanlannm istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/7682) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2005) 
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323.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik çalış
malara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7683) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 2.7.2005) 

324.- Tokat Milletvekili Resul TOSUN'un, YAŞ tarafından re'sen emekli edilenlere hususi 
pasaport verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7684) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1.7.2005) 

325.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR'un, zararlı web sitelerine karşı 
alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7685) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1.7.2005) 

326.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, mopet ve motosikletlerin harç ve tescil mas
raflarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7686) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2005) 

327.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7687) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2005) 

328.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunlarının 
istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7688) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 2.7.2005) 

329.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, Eskişehir İlindeki okullarda doğal 
afetlere karşı alınacak önlemlere ve sivil savunma ekiplerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/7689) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2005) 

330.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, memurların görev yeri, cinsiyet ve hizmet 
sürelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru 
önergesi (7/7690) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

331.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ilişkin Dev
let Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7691) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005) 

332.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR'un, Kütahya-Simav karayolu 
yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7692) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1.7.2005) 

333.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR'un, jeotermal kaynaklara ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7693) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.7.2005) 

334.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR'un, zararlı web sitelerine karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7694) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1.7.2005) 

335.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana Hafif Raylı Ulaşım Sistemi inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/7695) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.7.2005) 

336.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Ankara-Polatlı'daki zirai sulama abonelerinin 
faturalandırma dönemlerine ve fatura bedellerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/7696) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.7.2005) 

337.- İstanbul Milletvekili Bülent TANLA'nın, TBMM ve bağlı saraylardaki kıymetli tablo ve 
eşyaların korunmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/6517) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005) 

- 1 5 1 -



T.B.M.M. B:125 3 . 7 . 2 0 0 5 0 : 1 

BtRİNCl OTURUM 
Açılma Saati: 12.00 

3 Temmuz 2005 Pazar 
BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 125 inci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum: 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- İstanbul Milletvekili Sıdıka Sanbekir'in (10/148,182,187, 284 ve 285) esas numaralı Mec

lis Araştırması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/3144) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebep

lerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/148, 10/182, 
10/187, 10/284 ve 10/285) Meclis Araştırma Komisyonundan istifa ediyorum. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 2.7.2005 
Sıdıka Sarıbekir 

İstanbul 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 12.03 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 12.23 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Türkân MÎÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 125 inci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 
vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

V.- ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
/.- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesi ile 890 ve 963 sıra sayılı kanun 

tasarılarının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ve TBMM'nin 
1 Ekim 2005 tarihine kadar tatile girmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 3.7.2005 Pazar günü (bugün) yapılan toplantısında, bir siyasî parti 

grubunun katılmaması nedeniyle toplanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 
19 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Faruk Çelik 
Bursa 

AK Parti Grup Başkanvekili 
Grup önerisi: 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 8 inci 

sırasında yer alan 890 sıra sayılı (DİE) kanun tasarısının bu kısmın 4 üncü sırasına, 289 uncu 
sırasında yer alan 963 sıra sayılı (Çocukları Koruma) kanun tasansınm 5 inci sırasına, 7 nci sırasın
da yer alan 961 sıra sayılı (Bazı Kanun. Değ.) kanun teklifinin 6 nci sırasına, 6 nci sırasında yer alan 
962 sıra sayılı (Bazı Kan. Değ.) kanun teklifinin 7 nci sırasına, 275 inci sırasında yer alan 928 sıra 
sayılı (Medenî) kanun teklifinin 9 uncu sırasına, 269 uncu sırasında yer alan 919 sıra sayılı (Millî 
Parklar) kanun teklifinin 10 uncu sırasına, 286 nci sırasında yer alan 953 sıra sayılı (Denetimde Ser
bestlik) kanun tasansınm 13 üncü sırasına, 285 inci sırasında yer alan 952 sıra sayılı (Memur Sicil 
Affı) kanun tasansınm 14 üncü sırasına, 10 uncu sırasında yer alan 878 sıra sayılı (Toprak Koruma) 
kanun tasarısının 15 inci sırasına, gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastınlarak dağıtılan, 
975 sıra sayılı Özelleştirme Uygulamalannın Düzenlenmesine Dair Kanun Tasansınm 8 inci 
sırasına, 48 saat geçmeden alınması, 

890 ve 963 sıra sayılı kanun taşanlarının, İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak 
görüşülmesi ile bölümlerinin ekteki cetveldeki gibi olması, 

İçtüzüğün 5 inci maddesine göre TBMM Genel Kurulunun bugünkü çalışmalann tamamlan
masından sonra, 1 Ekim 2005 tarihine kadar tatile girmesi, 

Önerilmiştir. 
890 sıra sayılı İstatistik Kanunu 
Bölümler Madde Sayısı 
Birinci Bölüm 1 ilâ 15 inci maddeler 
İkinci Bölüm 16 ilâ 44 üncü maddeler 
Üçüncü Bölüm 45 ilâ 60 inci maddeler ile geçici 1-11 inci maddeler 
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963 sıra sayılı Çocuklan Koruma Kanunu 
Bölümler Madde Sayısı 
Birinci Bölüm 1 ilâ 24 üncü maddeler 
İkinci Bölüm 25 ilâ 50 nci maddeler ile geçici 1 inci madde 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, öneri üzerinde söz talebi yoktur. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Var sayın Başkan; aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Sarıbaş, buraya müracaatınız var mı? 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Evet, var efendim. 
BAŞKAN - Önerinin aleyhinde, Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş. 
Sayın Sarıbaş, buyurun. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlar; bugün, 3 

Temmuz günü, muhalefeti olmayan bir Mecliste, muhalefetsiz bir ortamda, bütün kanunları gün
deme koymak suretiyle çıkarabilirsiniz. (AK Parti sıralarından "sen varsın" sesleri) Bu, sizin en 
tabiî hakkınız. 

içtüzüğün 91 inci maddesini değiştirmek suretiyle, muhalefetsiz bir ortamda, sanki, Meclis 
mutlaka tatile girecekmiş gibi davranarak, on gün daha fazla çalışmayı göze almadan, kanunları, 
tartışmasız, milletin önünden kaçırmak suretiyle çıkarmanın hiç kimseye faydası olmayacağını, 
tarihî bir uyan olarak söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu Meclis, 1920'de kurulduğundan bugüne kadar, her zaman, milletin hay
rına olan kanunları, tartışarak, görüşerek ve konsensüs halinde ve anayasal zeminde tartışarak gel
di. İlk defa, tarihinde ilk defa, bu Meclisin, muhalefetsiz olarak yasaları çıkarmasını; üstelik de, top
lumun reel olarak yüzde 26'sının oyuyla gelen bir Meclisin, gündemin bu kadar tartışmalı kanun
larını, tek başına, el kaldırıp indirmek suretiyle çıkarmış olmasını, doğrusu garipsiyorum. 

Ne olurdu; Cumhuriyet Halk Partisiyle, bu kanunlarla anlaşılabilirdi. Belki, bir iki maddede 
tartışma çıkabilirdi, belki birkaç öneri verilebilirdi, belki üç beş gün fazla çalışılabilirdi; ama, bu 
gerginlik ortamı yaratılmadan, demokrasinin ruhuna uygun olarak... Hiç biriniz, eminim ki, rahat 
uyumadan buraya geldiniz, hiç birinizin vicdanı da rahat değil. 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Bizim kadar onlar da konuşabilirdi burada olsalardı. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Keskin, değil... Ben de bütün arkadaşlarımla 

konuşuyorum ve bütün arkadaşlarım bu durumdan rahatsız. Siz de rahatsızsınız. 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Rahatsız değilim. 
BAŞKAN - Sayın Keskin, lütfen... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Yapmayın bunu, yapmayın!.. Demokrasi bu değil, 

demokrasi bu değil! Şu sıraların boş olmaması lazım (AK Parti sıralarından "gelsinler" sesleri) o 
sıraların dolması lazım, muhalefetin sesine kulak vermek lazım; demokrasi, muhalefetsiz olmuyor. 
Bakın, demokrasi muhalefetsiz olmaz; iktidar olur, her rejimde iktidar olur, herkesin söylediği bir 
söz; ama, muhalefetsiz bir demokrasi, demokrasi değildir. 

Şimdi, İstatistik Kanunu gibi önemli bir kanunu, Türkiye'nin envanterini çıkarmak zorunda 
olan bir kurumun kanununu, muhalefetsiz, el kaldırıp indirmekle ve maddelerin sadece madde 
numaralarını, madde metinlerini okumayarak oylayacaksınız, sonra da, milletin hayrına kanun yap
tığınızı falan iddia edeceksiniz. Böyle bir şey yok. 

Değerli arkadaşlar, bu yanlıştan dönün. Bu yanlıştan dönün ve yazın, üç ay vicdanınız rahat 
gezmek istiyorsanız, bu yanlışa evet demeyin. Gerçekten, bu yanlış; Anadolu'ya gittiğinizde, bu 
yanlışı göreceksiniz. 
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ÖMER ÖZYILMAZ (Erzurum) - Sen kendi vicdanından bahset, kendi vicdanına bak. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Bu millet, bu Meclisin onbeş gün, yirmi gün fazla çalış

masına tolerans gösterir. Onbeş yirmi gün fazla çalışalım; ama, gelin, bu yanlıştan dönelim; gelin, 
barış içerisinde, dostluk içerisinde, milletin hayrına olan bu kanunları çıkaralım. 

Yani, neyi kaçırıyoruz; milletten kaçıracağımız ne var, muhalefetten kaçıracağınız ne var?! Ne 
olurdu; yani, gelirlerdi, konuşurlardı, üç gün konuşulurdu, dört gün konuşulurdu, görüşler bildirilir
di; ama, demokrasi işlemiş olurdu. 

Buyurun, Meclis sizin, kanunlar sizin; vicdanınız rahatsa, gönül huzuruyla yapacaksanız, yazın 
mutluluk içerisinde gezecekseniz, vicdanınıza elinizi koyduğunuzda rahat olacaksanız, akşam yas
tığa kafanızı vurduğunuzda, verdiğiniz oyların, kaldırdığınız parmakların demokrasi adına ol
duğunu düşünüyorsanız, buyurun, yapın. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sanbaş. 
MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - Gitme, gitme... 
BAŞKAN - Önerinin aleyhinde, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay; buyurun. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kendi partimin grup 

önerisi aleyhinde söz aldığım için üzgünüm; ama, söz almak zorundayım. 
Hızlı bir şekilde kendi kendimizi kamuoyu önünde küçük düşürüyoruz. Bakın, biz, 2002 

seçimlerinde yüzde 35 oy aldık. Şu anda burada muhalefet partileri olmadığı takdirde bu Meclisin 
meşruluğu tartışılmaya başlanır. Biz, kendi kendimizi tartışmaya açtıramayız; yani, Cumhuriyet 
Halk Partisi gelmezse gelmez, biz kanunları çıkarırız gibi bir anlayış ve mantık içerisine giremeyiz 
ve girdiğimiz takdirde, bir müddet sonra köşeyazılannda, gazete başlıklarında, televizyon oturum
larında bu Meclisin meşruluğu konusunu tartışma konusu yapmış oluruz. Onun için, bu Mecliste, 
artık -dün de söyledim, tekrar ediyorum- böyle, gündemini değiştirerek ve muhalefet de burada 
yokken bu kanunları görüşmeyelim. Tekrar toplanalım, 15 Temmuzda toplanalım, olağanüstü top
lanalım, 1 Ağustosta toplanalım, 15 Ağustosta toplanalım; ama, biz yeni baştan toplanalım ve yeni 
baştan bu konulan görüşelim. Aksi takdirde, bizim arkamızdan kovalayan yok. Bizim Meclis 
çoğunluğumuz var ve burada istediğimiz kanunları istediğimiz zaman çıkarma gücümüz de var; 
fakat, biz, kendi kendimize bu gücümüzü harcamayalım. Onun için, dün bir Danışma Kurulu önerisi 
geldi, geçti. Bugün gazetelerin başlıklannı gördüm. "Cumhuriyet Halk Partisiz Mecliste kanunlar 
çok hızlı geçti" diyor, "dört tane kanun çok hızlı geçti" diyor. Doğru mu; yani, muhalefet olmadan 
kanun çıkarmak doğru mu?! "Efendim gelmiyor!.." Hayır, biz, İktidar Partisi olarak gelmiyor şeyini 
şey yapamayız, tartışma içine sokamayız. 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Ersönmez Bey, bunlar kapalı grupta konuşulacak şeyler. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Muhalefet olsun 

diye çıkmıyorum buraya. Ben, Adalet ve Kalkınma Partisinin önümüzdeki dönem tekrar millet
vekili adayıyım. Bundan hiç kimsenin şüphesi ve kuşkusu olmasın. Tekrar milletvekili adayayım; 
ama, kendi partim yanlış yaparken, yanlış giderken oturup seyirci kalamam, vicdanım rahat etmiyor 
seyirci kaldığım zaman. 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) -Kapalı grupta konuşalım. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Değerli Arkadaşım, grupta, kırk gün önce, Türkiye'de bürok

rasinin işleyişi diye bir söz talebim oldu. Kırk gündür cevap gelecek; hâlâ cevap gelmedi grup konuş
masında. .. Ben grupta da bunlan konuşurum, orada da şeyim yok; ama, oradan da cevap gelmedi. 

Onun için, lütfen, rica ediyorum, Meclis, gündemine hâkim olsun. Bu Meclis, şu görüşülecek 
olan kanunların içerisinden, belki bir tane, çok acil olabilir, normal karşılanır; ama, sıralarını değiş-
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tirerek ve bugün, kendi aramızda, çocuk oyuncağı gibi "Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul eden
ler... Etmeyenler... Lehte, aleyhte konuşan yok..." Ondan sonra, kanun çıkardık, yukarıya gönder
dik diyemeyiz; dediğimiz takdirde, bu Meclisin meşruluğu tartışmalı hale gelir. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Bırak yahu!.. 
SERACETTİN KARAYAĞIZ (Muş) - Şimdiye kadar neredeydin?!. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Bakın, çok açık söylüyorum... (AK Parti sıralarından 

gürültüler) 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Hayır... 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Hayır; bir şey demiyorum. Ben, sadece, gelecekteki olay

ları söylüyorum. Evet, onun için, yani, biz, Meclisiz; biz, muhalefet olsa da olmasa da, iş yaparız, 
bir şey yapamayız... 

Hepinize saygılar sunuyorum. Tekrar düşünmeye davet ediyorum. Benimki sadece söz ve bu 
sözüm, sadece kendimi bağlar; hiçbirinizi de ilzam etmiyor; sadece, kendimi bağlar, kendi şahsî 
görüşümdür. Onun için... Ama, sizi düşünmeye davet ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Sayın Başkan, konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN - Önerinin lehinde, Bursa Milletvekili Sayın Faruk Çelik; buyurun. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 22 nci Dönem Üçüncü Yasama Yılını, inşallah, bugün 

yapacağımız çalışmalarla neticelendirmiş olacağız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girecek. 
Son gün, gündemle ilgili Danışma Kuruluna Önerimizi getirdik; fakat, muhalefet partisi katıl

madığı için, grup önerimiz olarak huzurlarınıza gelmiş bulunuyoruz. 
Şimdi, burada, çeşitli şeyler ifade edildi grup önerimiz üzerinde. Bir kere şunu ifade edelim: 

Meclis, gündemine hâkimdir; bu, bir. İkincisi; yaptığımız konuşmalara, ağzımızdan çıkana iyi dik
kat etmemiz gerekiyor, ne söylediğimizi bilmemiz gerekiyor; yani, bir anlamda, bizim, Mecliste 
muhalefeti susturmak, konuşturmamak, dışarı çıkarmak gibi bir amacımız olsaydı, az önce buraya 
gelen muhalefete mensup bir arkadaşımız burada konuşma yapmayabilirdi; demek ki, gelebiliyor, 
konuşabiliyor; böyle bir sıkıntı yok, böyle bir problem yok. 

Görüştüğümüz tasanlar üzerinde de, gerek temel yasa olarak görüştüğümüz gerekse temel yasa 
dışında, normal görüşme çerçevesinde görüştüğümüz yasalar üzerinde de her an konuşma imkânı 
var; ama, birilerinin tatil talebi erken başlamışsa, bizim yapacağımız bir şey yok ki. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

Sonra, cümlelere dikkat etmemiz gerekiyor. Biz, kimsenin buradan ayrılmasından yana değiliz. 
Ayrılmasınlar diye, azınlığın çoğunluğa galebe çalması gibi bir anlayışı burada sergileyeceksek, bu 
nasıl demokrasidir yani?! (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Halk, kararını vermiş, iktidarı, muhalefeti oluşturmuş. Muhalefet, muhalefet görevini yapacak; 
iktidar, iktidar görevini yapacak. Son düzenlediğimiz İçtüzük 9He ilgili defalarca söyledik; önerge 
konusunda yapılması gereken veya İçtüzüğün bizatihi değişikliği üzerinde yapılması gereken bir 
değerlendirme varsa, bunların yapılması gerekiyor. Türkiye, Avrupa Birliği sürecine giriyor. 3 
Ekimden sonra çok daha kapsamlı, yapısal değişimler gelecek karşımıza. 

Bunlan, biz, normal görüşme sistemi içerisinde çözme şansına da sahip değiliz ve o tartışmalar
da ifade ettik ki, Anayasa Mahkemesi bile iptal gerekçelerinde diyor ki: "Bu şekilde kapsamlı görüş
meler, temel yasa görüşmeleri çerçevesinde bir düzenleme yapılabilir." Nasıl yapılacağını gelin tar-
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tışalım, görüşelim; yok. On gün daha fazla çalışalım... On gün değil, yirmi gün daha çalışalım; ama, 
siz, bu kapsamlı yasaları, önem arz eden bu yasaları on gün, yirmi gün içerisinde çıkarma şansına 
sahip değilsiniz ki; çünkü, muhalefetin bakışı ve muhalefetin duruşu, sorun çözmek değil, milletin 
sorununu çözmek değil, milletin sorununa sorun katma anlayışı çerçevesinde gelişiyor. 

Kendileri burada olmadığı için, ben, bu konulara girmek istemiyorum; ama, burada konuşan 
arkadaşlarımız, maalesef, çok talihsiz beyanlarda bulundular. Mecliste el kaldırmak, indirmek çok 
şerefli bir iştir. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bunu hiç kimsenin çocuk oyuncağı gibi değerlendir
mesinden daha abes ne olabilir?! Millet bizi buraya göndermiş, doğrulara el kaldırın, milletin işini 
kolaylaştırın, milletin sorunlarını çözün diye göndermiş. O el kaldırmayı sıradan bir görev görüyor
sak, o zaman burada oturmamızın bir anlamı yok. Çok önemli bir hadisedir el kaldırıp el indirme. 

Ayrıca, burada muhalefet adına gelen arkadaşımız diyor ki, efendim, çok önemli yasalar geçiyor, 
çok önemli yasalar geçiyor... Ee, bırakıp kaçtılar. Gelsinler içeriye. Özürlüler Yasası gibi çok önemli 
bir yasa görüştük. 6, 7, 8 milyon vatandaşımızı ilgilendiriyor. Oyu var mı acaba, bir tek cümlesi var 
mı, konuştular mı gelip de burada?! (AK Parti sıralarından alkışlar) Engel mi vardı; engel de yoktu. 

Dert, eğer, üretmekse, dert vatandaşa hizmetse, dert çabaysa, çalışmaysa, ülkenin sıkıntılarını, ül
kenin önünü açmaksa, burada yapılacak çok iş var, çok çalışmamız gerekiyor, gecemizi gündüzümüze 
kattık, katmamız gerekiyor; ama, burada gelip, eski alışkanlıklar çerçevesinde, politik ağızlarla zaman 
öldürmekse, kusura bakmasınlar, bu milletin böyle de zamanını heba edecek hali yok. 

Çıkardığımız yasaların yüzde 90'ında belki de muhalefetle ittifak halindeyiz. Devlet İstatistik 
Enstitüsünde -birazdan Saym Bakanımız da burada ifade edecekler- ne ihtilafımız var?! Çocukları 
korumayla ilgili, muhalefetle bizim ne ihtilafımız var?! Getirdiğimiz yasalar çalma, kapma yasaları 
değil; ama, maalesef, sanki bir şey alıp götürüyormuşuz gibi... 

Biz bir şey söyledik; 1 Temmuz, 2 Temmuz, 3 Temmuzda... Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çalışma takvimini 3 Temmuza kadar uzatacak. Bugün itibariyle çalışmalarımız neticeleniyor. Neleri 
görüşeceğimizi de belirlemişiz. Bu çerçevede burada değerlendirmeler yaparken, bunları farklı yer
lere çekmenin doğru olmadığını bir kez daha ifade ediyorum. 

Yanlış bir yolda filan değiliz, dosdoğru bir yoldayız ve bu çalışmaların her birinin toplumun 
önemli kesimlerinin sorunlarını çözeceğine biz inanıyoruz ve Grup önerimizin lehinde oy kullan
manızı talep ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

VI.- SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1.- (10/148, 182, 187, 284 ve 285) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık 

bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/148, 182, 187, 284 ve 
285) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda boşalan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 
düşen 1 üyelik için, İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu aday gösterilmiştir; oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 
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VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası 
Tarihî 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 - 1 inci sırada yer alan kanun teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon 
raporu gelmediğinden, teklifin görüşmelerini erteliyoruz. 

2 nci sırada yer alan, Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; 
Belediye Kanununa ve Bûyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İz
mir Milletvekili Kemal Anadol ile 37 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı 
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

2.- Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa ve 
Bûyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol ile 37 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişik
lik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1038, 2/272, 2/482) (S. Sayısı: 944) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Geçen birleşimde, dördüncü bölümde yer alan 86 ncı madde kabul edilmişti. 
Şimdi, 87 nci madde üzerinde 1 önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 944 sıra sayılı kanun tasarısının "Yürütme" başlıklı 87 nci maddesinin 

tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
944 sıra sayılı yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir taşandır ve 

bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha fazla geliştiril
mesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması ne mahalle 

(x) 944 S. Sayılı Basmayazı 1.7.2005 tarihli 123 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin yasal 
dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve den
geli kaynakların aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış tanım
lamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir tasarıdır. 

Tasarının 87 nci maddesi sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan özensiz bir şekilde 
hazırlanmıştır. Belirtilen gerekçelerle 944 sıra sayılı kanun tasansının 87 nci maddesinin tekrar 
görüşülmek üzere tasan metninden çıkarılması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

87 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bildiğiniz gibi 944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasarısı, İçtüzüğün 
91 inci maddesi kapsamında, 4 bölüm halinde görüşülmüştür. 

Şimdi, Hükümetin, görüşülmekte olan kanun tasarısının ikinci bölümünün yeniden görüşül
mesine ilişkin, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre verdiği ve dünkü birleşimde bilgilerinize sunulan 
talebini, Başkanlık yerine getirecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, Hükümetin görüşülmekte olan kanun tasarısının 
ikinci bölümünün yeniden görüşülmesine ilişkin talebi hakkındaki görüşünü okutuyorum: 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasarısının 

ikinci bölümünün yeniden görüşülmesine dair Hükümetin istemine ilişkin tezkeresi (3/875) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Danışma Kurulu toplanamadığından, görüşülmekte olan 944 sıra sayılı Belediye Kanunu 
Tasansının ikinci bölümünün yeniden görüşülmesine dair Hükümetin isteminin, İçtüzüğün 89 uncu 
maddesine göre yerine getirilmesini arz ve teklif ederim. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının görüşü bilgilerinize sunulur. 
Şimdi, Hükümetin istemini okutup oylarınıza sunacağım. 
3.- İçişleri Bakanlığının, 944 sıra sayılı Kanun Tasarısının ikinci bölümünün yeniden görüşül

mesi talebine ilişkin tezkeresi (3/876) 
» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Belediyeler Kanunu Tasansının ikinci bölümünde kabul edilen önergeler 

nedeniyle bu bölümde (17-46 ncı madde) yeniden düzenleme ihtiyacı doğduğundan, İçtüzüğün 89 
uncu maddesi gereğince bu bölümün yeniden görüşülmesi için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Abdülkadir Aksu 

İçişleri Bakanı 
BAŞKAN - Hükümetin talebini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
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VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2.- Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa ve 
Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol ile 3 7 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişik
lik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1038, 2/272, 2/482) (S. Sayısı: 944) 

BAŞKAN - Bu durumda, tasarının ikinci bölümünü yeniden müzakereye açıyorum. 
İkinci bölüm, 17 ilâ 46 ncı maddeleri kapsamaktadır. 
İkinci bölüm üzerinde söz isteyenler?.. Söz talebi yoktur. 
Sayın milletvekilleri, ikinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, ikinci bölümde yer alan maddeleri ayrı ayrı oylarınıza sunacağım; madde üzerinde öner

ge varsa, o maddeyi önerge işlemini yaptıktan sonra oylarınıza arz edeceğim. 
17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri "Meclis toplantısı" başlıklı 20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda bulunan arkadaşlarımızın oylamalara net olarak iştirak et

tiklerini belirtmek için ellerini uygun vaziyette kaldırmalarını istirham ediyorum. 
"Gündem" başlıklı 21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
"Toplantı ve karar yetersayısı" başlıklı 22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Meclis kararlarının kesinleşmesi" başlıklı 23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"İhtisas komisyonları" başlıklı 24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Denetim komisyonu" başlıklı 25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları" başlıklı 26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumlar" başlıklı 27 nci maddeyi 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Başkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri" başlıklı 28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Meclis üyeliğinin sona ermesi" başlıklı 29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Meclisin feshi" başlıklı 30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Kabul edilmiştir. 
"Boşalan meclisin görevinin yerine getirilmesi" başlıklı 31 inci maddeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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"Huzur ve izin hakkı" başlıklı 32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Belediye encümeni" başlıklı 33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Encümenin görev ve yetkileri" başlıklı 34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Encümen toplantısı" başlıklı 35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Encümen üyelerine verilecek ödenek" başlıklı 36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Belediye başkanı" başlıklı 37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

"Belediye başkanının görev ve yetkileri" başlıklı 38 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Belediye başkanının özlük haklan" başlıklı 39 uncu madde üzerinde 1 adet önerge vardır; 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 944 sıra sayısıyla temel kanun olarak görüşül

mekte olan Belediye Kanunu Tasarısının 39 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Faruk Çelik Bayram Özçelik Hüsnü Ordu 
Bursa Burdur Kütahya 

Mahfuz Güler Mehmet Beşir Hamidi 
Bingöl Mardin 

"Madde 39.- Belediye başkanına nüfusu; 
a) 10.000'e kadar olan beldelerde 70.000, 
b) 10.00l'den 50.000'e kadar olan beldelerde 80.000, 
c) 50.00l'den 100.000'e kadar olan beldelerde 100.000, 
d) 100.001'den 250.000'e kadar olan beldelerde 115.000, 
e) 250.001'den 500.000'e kadar olan beldelerde 135.000, 
f) 500.00l'den 1.000.000'a kadar olan beldelerde 155.000, 
g) 1.000.001'den 2.000.000'a kadar olan beldelerde 190.000, 
h) 2.000.001'den fazla olan beldelerde 230.000, 
gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak 

tutarda aylık brüt ödenek ödenir. Nüfusu 50.00l'den az olan il merkezi beldelerde bu ödeneğin 
hesaplanmasında (c) bendinde belirtilen gösterge rakamı esas alınır. 

Belediye başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez. 
Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tabi bir kadroya atanmaları halin

de belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulun

dukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile 
bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır." 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Baş

kan, uygun görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Belediye başkanlarının ödeneklerine ilişkin Belediye Kanunu Tasarısının 39 uncu maddesi 

Genel kurulda kabul edilen önergeyle değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. Yapılan yeni düzen
lemenin, belediye bütçesiyle birlikte değerlendirmesi yapıldığında bir uyumsuzluğun olduğu görül
mektedir. Belediye başkan ödeneğinin artınlması, meclis huzur haklannı da artıracaktır. Özellikle 
gelirleri yetersiz olan küçük belediyeler açısından organların çalışmasına ilişkin giderlerin yüksek 
olacağı ve belediye bütçesinin oluşacak malî yükü karşılayamayacağı düşünülmektedir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Önerge 
kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge istikametinde 39 uncu maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Başkanvekili" başlıklı 40 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

"Stratejik plan ve performans programı" başlıklı 41 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Yetki devri" başlıklı 42 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

"İhtilaf hali" başlıklı 43 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

"Belediye başkanlığının sona ermesi" başlıklı 44 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Belediye başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler" başlıklı 45 inci maddeyi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Belediye başkanı görevlendirilmesi" başlıklı 46 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, tasannın görüşmeleri tamamlanmıştır. 
Tasannın tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun karannı alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylannıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için 4 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik per

sonelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, 
oylama için öngörülen 4 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalannı rica ediyorum. 

Aynca, 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 4 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalannı rica ediyorum. 
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Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 944 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasarısının tümünün açıkoy-

lama sonucunu açıklıyorum: 
Kullanılan oy sayısı: 247 
Kabul : 247 (x) 
Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
Sayın Bakanın teşekkür konuşması olacak Genel Kurula. 
Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; Anayasa Mahkemesi tarafından şekil yönünden iptal edilmiş olan Belediye Kanunu, 
Yüce Meclisimiz, sizler tarafından yeniden kabul edilmiştir. 

Yeni kanun, iptal edilen kanunla aynı mantık ve çerçeveyi taşımakla birlikte; ancak, iptal gerek
çesi ve altı aylık uygulamada görülen bazı eksiklikler de giderilmek suretiyle huzurlarınıza getiril
mişti. Bildiğiniz gibi, ülke olarak yıllardır uğraştığımız, konuştuğumuz, hep gündeme getirdiğimiz; 
fakat, bir türlü gerçekleştiremediğimiz yerel yönetimler reformu paketi içerisinde önemli bir yer iş
gal eden bu tasarının çıkarılması, bu Parlamentoya, 22 nci Döneme ve sizlere nasip olmuştur. 

Bu kanunun kabul edilmesinde verdiğiniz destek ve katılımlarınız için, yerel demokrasi adına 
hepinize teşekkür ediyorum. 

Belediye Kanununun ülkemize ve özellikle belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu tasarının çıkarılmasında gerçekten büyük katkısı olan Meclis Başkanvekilimize, Başkanlık 

Divanımıza ve stenograf arkadaşlarıma da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 
Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. 
Sağ olun, var olun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Kanunun belediyelerimiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. 
3 üncü sırada yer alan, Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkın

da Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüş
melerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

3.- Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/950) (S. Sayısı: 920) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
4 üncü sıraya alınan, Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan

lığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci 
Maddesinin (d) Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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4.- Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin (d) Fıkrasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/820, 1/62, 1/124,1/153) (S. Sayısı: 890 (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 890 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, biraz önce alınan karar gereğince, bu tasan, İçtüzüğün 91 inci maddesi 

kapsamında görüşülecektir. Bu nedenle, tasan, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp mad
delerine geçilmesi kabul edildikten sonra bölümler halinde görüşülecek ve o bölümde yer alan mad
deler ayrı ayn oylanacaktır. 

Tasannın tümü üzerinde gruplar adına ve şahıslar adına söz talebi yoktur. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay'ın söz talebi vardır. 
Sayın Bakan, buyurun. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
DEVLET BAKANI BEŞÎR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Ben, kısaca, Türkiye İstatistik Kanunu Tasansı niçin huzurunuza getirildi bunun gerekçesiyle 

ilgili bir açıklama yapmak istiyorum ve bunu da çok kısa tutacağım. 
Bu Türkiye İstatistik Kanunu Tasansı, 2004 yılı mayıs ayında Meclise intikal etti; önce onu 

ifade edeyim. Komisyonlanmızda, üzerinde ciddî çalışmalar yapıldı -teknik bir kanundur-
muhalefetin de büyük katkısı oldu ve olgunlaşarak huzurunuza geldi. 

Bildiğiniz gibi, günümüzde, istatistik, ülkelerin ve toplumlann hayatında giderek önem 
kazanıyor ve üretilen araştırma verilerinin standardının uluslararası mukayese edilebilirlik 
derecesinde olması, güvenilir olması, zamanının iyi olması, yani, en kısa sürede bu verilerin elde 
edilmesi giderek önem kazanıyor. 

İşte, şu son hükümetimiz döneminde de, Devlet İstatistik Enstitüsü ve yeni ismiyle Türkiye İs
tatistik Kurumu, gerçekten, büyük bir gelişim ve değişim yaşamıştır; âdeta, diyebiliriz ki, 
kuruluşundan beri, en kapsamlı en geniş yelpazede araştırmalar üretmektedir; uluslararası güven 
giderek artmaktadır ve sizlere de zaman zaman bilgi sunuyoruz; araştırma yelpazesi de gittikçe 
genişlemektedir. Araştırma metodolojisinde önemli değişiklikler olmuştur. Bazı özel araştırmalar
da, mesela, hane halkı işgücü araştırması, gelir dağılımı araştırması gibi araştırmalarda veya millî 
gelir hesaplarında Avrupa ulusal sistemine geçilmiştir. Ülkemizde, bölge bazında veriler üretilmek
tedir, 26 bölge bazında. Bu değişikliklerin yanmda,bir de böyle bir yasal düzenleme gerekmiştir. 

Bu tasan ne getiriyor kısaca; Devlet İstatistik Enstitüsünü daha ciddî, daha özerk bir araştırma 
kurumu haline getiriyor. Özellikle de şunu ifade etmek isterim; Avrupa İstatistik Ofisiyle (Eurostat) 
çok yakın bir işbirliği içinde şu anda kurumumuz çalışmalannı sürdürüyor. Özellikle, araştırma 
metodolojisi olarak, giderek, tabiî Avrupa ulusal sistemine uyum göstermemiz gerekiyor. 
Umuyoruz, 3 Ekimden sonra başlayacak müzakere sürecinde de, belki, 33 kalemin, 33 unsurun ilk un
suru olarak istatistik görüşülecektir Avrupa Birliği müzakere sürecinde ve ondan sonra da, bütün diğer 
32 kalemin görüşülmesinde de, başlığın görüşülmesinde de, yine, istatistik yer alacaktır; çünkü, ül
kemizin bütün alanlardaki standartlannın istatistiklerle ifadesi bu müzakerelerde önem kazanmaktadır. 

(x) 890 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Dolayısıyla, bu düzenleme ve bu tasarı, Avrupa Birliği müzakere süreci açısından büyük önem 
taşımaktadır. 

Ben, sadece şunu huzurlarınızda ifade ederek sözlerimi bitiriyorum: Bu tasan, hem Bakan
lığımızda hem Başbakanlıkta hem Mecliste Plan ve Bütçe Komisyonunda, Plan ve Bütçe Komis
yonunun oluşturduğu altkomisyonda, yaklaşık iki yıl süreyle çalışılmış, olgunlaşmış ve en olgun 
seviyesine getirilmiş ve öyle huzurlarınıza gelmiştir. 

Destekleriniz için teşekkür ediyor, şimdiden tasarımız hayırlı olsun diyor, saygılarımla selam
lıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyeler arasında ihtilaf vardır. Bu nedenle, işarî oylamayı, elek

tronik oylama cihazıyla yapacağım. 
Oylama için 2 dakika süre veriyorum. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir; karar yeter

sayısı vardır. 
Şimdi, birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Birinci bölüm 1 ilâ 15 inci maddeleri kapsamaktadır. 
Birinci bölüm üzerinde söz talebi yoktur. 
Sayın milletvekilleri, birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, birinci bölümde yer alan maddeleri ayrı ayrı oylarınıza sunacağım; madde üzerinde 

önerge varsa, o maddeyi, önerge işlemini yaptıktan sonra oya sunacağım. 
"Amaç" başlıklı 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
"Tanımlar" başlıklı 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
"Resmî istatistik programı" başlıklı 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
"İlkeler" başlıklı 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
"Uygulama esasları" başlıklı 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Kabul edilmiştir. 
"Uygulama makamları" başlıklı 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Bilgi isteme, bilgilerin doğruluğunu araştırma, kontrol ve saklama" başlıklı 7 nci maddeyi oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Cevap verme yükümlülüğü" başlıklı 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"İdarî verilere erişim" başlıklı 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Ulusal kayıt sistemleri" başlıklı 10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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"Sınıflamalar" başlıklı 11 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

"İstatistik sonuçlarına erişim" başlıklı 12 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Gizli veriler" başlıklı 13 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

"Bireysel verilerin kullanımı" başlıklı 14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"İstatistikî birimlerin hakları" başlıklı 15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır; ikinci bölüm 
üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

İkinci bölüm 16 ilâ 44 üncü maddeleri kapsamaktadır. 
İkinci bölüm üzerinde söz talebi yoktur. 
İkinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, ikinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o maddeler üzerindeki önerge işlemlerini yap

tıktan sonra ayn ayn oylarınıza sunacağım. 
"Türkiye İstatistik Kurumu" başlıklı 16 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Bilimsel ve teknik özerklik" başlıklı 17 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Türkiye İstatistik Kurumunun görev ve yetkileri" başlıklı 18 inci maddeyi oylannıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Teşkilat" başlıklı 19 uncu maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, "İstatistik Konseyi" başlıklı 20 nci madde üzerindeki işarî oylamayı, 2 

dakikalık süre vererek, elektronik oylama cihazıyla yapacağım. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Madde kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır. 
"Başkanlık teşkilatı" başlıklı 21 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Başkan" başlıklı 22 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
"Başkanlığa atanma şartları ve usulü" başlıklı 23 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Başkan Yardımcıları" başlıklı 24 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Ana hizmet birimleri" başlıklı 25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire Başkanlığı" başlıklı 26 nci maddeyi oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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"Tarım ve Çevre İstatistikleri Daire Başkanlığı" başlıklı 27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Sanayi ve İş İstatistikleri Daire Başkanlığı" başlıklı 28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı" başlıklı 29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı" başlıklı 30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Dış İlişkiler Daire Başkanlığı" başlıklı 31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığı" başlıklı 32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanlığı" başlıklı 33 üncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Danışma birimleri" başlıklı 34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı" başlıklı 35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Hukuk Müşavirliği" başlıklı 36 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği" başlıklı 37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Yardımcı hizmet birimleri" başlıklı 38 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı" başlıklı 39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı" başlıklı 40 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Veri Kalite Kontrol Kurulu" başlıklı 41 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Yayın ve Dağıtım Kurulu" başlıklı 42 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Danışma kurulları, özel ihtisas komisyonları ve inceleme-araştırma grupları" başlıklı 43 üncü 
maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Taşra teşkilatı" başlıklı 44 üncü maddeyi ekli (II) sayılı cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, üçüncü bölüm üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Üçüncü bölüm 45 ilâ 60 inci maddeleri kapsamaktadır. 
Üçüncü bölüm üzerinde söz talebi yoktur. 
Üçüncü bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, üçüncü bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yap

tıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
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"Personel rejimi ve fazla çalışma" başlıklı 45 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul eden
ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığına atanma" başlıklı 46 ncı mad
deyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Kamu kurum ve kuruluşlanndan personelin görevlendirilmesi" başlıklı 47 nci maddeyi oy
lannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Sayım komiteleri ve görevlendirme" başlıklı 48 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Ödemeler" başlıklı 49 uncu maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

"Yöneticilerin sorumluluklan" başlıklı 50 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Uluslararası işbirliği" başlıklı 51 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Yetki devri" başlıklı 52 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler. .. Kabul edilmiştir. 

"Ceza hükümleri" başlıklı 53 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

"İdarî para cezalan" başlıklı 54 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Döner Sermaye İşletmesi" başlıklı 55 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Atama" başlıklı 56 ncı maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler.., Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

"Değiştirilen hükümler" başlıklı 57 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler" başlıklı 58 inci maddeyi oylannıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 2'yi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 3 üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye İstatistik Kanunu Tasansının geçici 3 üncü maddesiyle ihdas 

edilen I. Sayılı listenin Taşra Teşkilatına ilişkin bölümünün THS Mühendis kadrosundan sonra 
gelen GİH Bölge Müdürü kadrolannm listeden çıkanlması arz ve teklif olunur. 

Faruk Çelik Mehmet Ceylan Mikail Arslan 
Bursa Karabük Kırşehir 

İbrahim Köşdere Alim Tunç 
Çanakkale Uşak 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Uygun görüş

le takdire bırakıyoruz. 
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BAŞKAN - Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Söz konusu listede Bölge Müdürü kadrosuna ilişkin ibare mükerrer yazılmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

Kabul edilen önerge istikametinde geçici madde 3'ü, ekli (I) Sayılı listeyle birlikte oylannıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4'ü oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 5'i oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 6'yı oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 7'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 8'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 9'u oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 10'u oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 11 üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye İstatistik Kanunu Tasansının geçici 11 inci maddesinin tasarı met

ninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
Faruk Çelik İrfan Gündüz Mehmet Çiçek 

Bursa İstanbul Yozgat 
Selahattin Dağ Abdullah Erdem Cantimur 

Mardin Kütahya 
BAŞKAN - Komisyon, önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Uygun görüş

le katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu?.. 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 
Türk Ceza Kanunu 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunduğundan bu geçici mad

deye gerek kalmamıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir; geçici madde 11, tasan metinden çıkarılmıştır. 
59 uncu madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda görüşülmekte olan Türkiye İstatistik Kanunu Tasansının 59 uncu maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"Madde 59. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer." 

Faruk Çelik İrfan Gündüz Selahattin Beyribey 
Bursa İstanbul Kars 

Selahattin Dağ Abdullah Erdem Cantimur Mehmet Çiçek 
. Mardin Kütahya Yozgat 

BAŞKAN - Komisyon, önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Takdire 

bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasannın Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesinden sonra Türk Ceza Kanunu 1 Haziran 

2005 tarihinde yürürlüğe girdiğinden 59 uncu maddenin bu kanuna bağlı olması nedeniyle, ayınm 
yapmaya gerek kalmamıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge istikametinde "Yürürlük" başlıklı madde 59'u oylannıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Yürütme" başlıklı 60 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler. .. Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, tasarının görüşmeleri tamamlanmıştır. Tasannın tümünü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; Devlet 
İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum. 

DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım. 
DEVLET BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de 

çok teşekkür ediyorum. 
Türkiye İstatistik Kurumunun Teşkilat Kanununu desteklediniz, kanunlaşırdınız; ülkemiz için 

hayırlı olsun diyorum; saygılanmla selamlıyorum tekrar. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
5 inci sıraya alman Çocukları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporunun 

görüşmelerine başlıyoruz. 
5.- Çocukları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/991) (S. Sayısı: 963) (x) 
BAŞKAN - Komisyon?... Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 963 sıra sayısıyla bastınlıp dağıtılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, alman karar gereğince bu tasan İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında 

görüşülecektir. Bu nedenle tasan, tümü üzerendeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi kabul 
edildikten sonra bölümler halinde görüşülecek ve o bölümde yer alan maddeler ayn ayn oylanacaktır. 

(x) 963 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde, gruplar adına konuşma talebi yok. 
Şahısları adına, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Diyarbakır Milletvekili İrfan Rıza 

Yazıcıoğlu, Samsun Milletvekili Haluk Koç ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın söz talep
leri vardır. 

Konuşma talebi var mı efendim?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Şimdi birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Birinci bölüm 1 ilâ 24 üncü maddeleri kapsamaktadır. 
Birinci bölüm üzerinde, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Diyarbakır Milletvekili İrfan 

Yazıcıoğlu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un söz talepleri vardır. 
Milletvekili arkadaşlarımızdan konuşmak isteyen?.. Yok. 
Birinci bölüm üzerinde söz talebi yoktur; görüşmeler tamamlanmıştır. 
Birinci Bölümde yer alan maddeleri ayrı ayrı oylarınıza sunacağım, madde üzerinde önerge 

varsa, o maddeyi, önerge işlemini yaptıktan sonra oya sunacağım. 
Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler esaslı "Amaç" başlıklı 1 in

ci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Kapsam" başlıklı 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
"Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler. .. Kabul edilmiştir. 
"Temel ilkeler" başlıklı 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Kabul edilmiştir. 
"Koruyucu ve destekleyici tedbirler" başlıklı 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Kuruma başvuru" başlıklı 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Kabul edilmiştir. 
"Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması" başlıklı 7 nci maddeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Tedbirlerde yetki" başlıklı 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Kabul edilmiştir. 
"Acil korunma karan alınması" başlıklı 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Bakım ve barınma kararlarının yerine getirilmesi" başlıklı 10 uncu maddeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Çocuklara özgü güvenlik tedbiri" başlıklı 11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Akıl hastalığı" başlıklı 12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Kabul edilmiştir. 
"Tedbir kararlarında usul" başlıklı 13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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"Kanun yolu" başlıklı 14 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

"Soruşturma" başlıklı 15 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler. .. Kabul edilmiştir. 

"Çocuğun gözaltında tutulması" başlıklı 16 ncı maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul eden
ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"İştirak halinde işlenen suçlar" başlıklı 17 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Çocuğun nakli" başlıklı 18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

"Kamu davasının açılmasının ertelenmesi" başlıklı 19 uncu maddeyi oylannıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Adlî kontrol" başlıklı 20 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler. .. Kabul edilmiştir. 

"Tutuklama yasağı" başlıklı 21 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

"Duruşma" başlıklı 22 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler. .. Kabul edilmiştir. 

"Hükmün açıklanmasının geri bırakılması" başlıklı 23 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Uzlaşma" başlıklı 24 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler. .. Kabul edilmiştir. 

Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
İkinci bölüm üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
İkinci bölüm 25 ilâ 50 nci maddeleri kapsamaktadır. 
İkinci bölüm üzerinde, Hükümet adına Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek; buyurun. (AK Parti 

sıralanndan alkışlar) 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşül

mekte olan tasan, çocuklann korunmasıyla alakalı bir taşandır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir 
süre evvel, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesini kabul etmiştir. Dolayısıyla, bugün 
görüşmekte olduğumuz ve ikinci bölümünü biraz sonra değerlendireceğimiz bu tasanyla, aslında, 
Türkiye, uluslararası bir taahhüdünü yerine getirmektedir. Çocuk Haklan Sözleşmesinden doğan 
yükümlülüklerin iç hukukumuza uyarlanması söz konusu olmaktadır. 

Biliyoruz ki, ülkemizde de, son zamanlarda çocuklann suça itilmesi, suçta kullanılması giderek 
boyut kazanmaktadır. Klasik yöntemlerle, klasik soruşturma ve kovuşturma yöntemleriyle çocuk
ları suçtan koruma imkânı söz konusu olmamaktadır. Evvela, bu suçlann işlenmesinde, çocuğun 
çevresinin, yetiştiği aile ortamının önemli rolü olduğu gibi, içinden geçtiğimiz sürecin, ekonomik 
sıkmtılann ve başkaca sebeplerin de, çocuğun özellikle erginlik çağlanndaki ruhî durumu da suç iş
lenmesinde önemli bir etken olarak gözükmektedir. Dolayısıyla, çok değişik sebeplerden dolayı suç 
işlemek durumunda kalan bu çocuklann topluma kazandınlması, yetişkin insanlara mahsus yön
temlerle, soruşturma ve kovuşturma yöntemleriyle, yargılama usulleriyle gerçekleştirilmesi doğrusu 
yeterli faydayı da temin etmemektedir. Genellikle toplumsal anlayış olarak, birileri bir suç işlediği 
zaman, biz isteriz ki "bunu atalım içeriye, ağzını bellesin, bir daha bu suçlan işlemesin"; bu neviden 
yaklaşımlann, maalesef, geriye dönük uygulamalardan da görüyoruz ki, istenilen neticeyi ver
mediği ortadadır. Onun için, çocuk suçlulan bakımından, hem yargılanması, soruşturulması, kovuş-
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turulması hem de bu işlemleri yapacak olan savcılanmızın ve mahkemelerimizin o anlamda özel 
donanımlara sahip olmalan gerektiği gibi, ayrıca, çocuğun topluma kazandırılabilmesi açısından da 
birkısım müşavirlik hizmetlerinin de kendisine sağlanması gerekmektedir. 

Esas itibariyle, bu getirdiğimiz tasan -ki, biraz sonra ikinci bölümü üzerinde değerlendirme 
yapacağız- Adalet Komisyonunun da büyük katkısıyla huzurunuza gelmiştir. Orada bulunan ar-
kadaşlanmız da, bu yasayı fevkalade olumlu ve çağdaş bir yasa olarak kabul etmiş, bu yönde önem
li katkılan sağlamışlardır. 

Bu yasanın çıkmış olmasıyla birlikte, çocuk adaleti bakımından çok önemli bir adımı atmış 
olacağız. Hiç şüphesiz, uygulamada zaman zaman bazı sorunlanmız olacak; ama, yepyeni bir an
layışla, çocuk suçluluğuna bir bakış açısı getirmesi, soruşturma, kovuşturma ve bunlan yürütecek 
olan makamlann birkısım müşavirlik hizmetlerinden yararlanmış olmalan, bununla ilgili gerekli 
imkânın sağlanmış olması, gerçekten çocuk adaleti açısından çok önemli bir merhaleyi teşkil et
mektedir. Meclisinizin bu noktadaki desteği, hiç şüphesiz, bu adımın atılmasında da önemli bir kat
kı sağlamış olacaktır. 

Bu düşünceyle, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
Bölüm üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
"Mahkemelerin kuruluşu" başlıklı 25 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Mahkemelerin görevi" başlıklı 26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Mahkemelerin yargı çevresi" başlıklı 27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Hâkimlerin atanmalan" başlıklı 28 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Cumhuriyet savcılığı çocuk bürosu" başlıklı 29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Çocuk bürosunun görevleri" başlıklı 30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Kolluğun çocuk birimi" başlıklı 31 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Görevlilerin eğitimleri" başlıklı 32 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Sosyal çalışma görevlileri" başlıklı 33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Sosyal çalışma görevlilerinin görevleri" başlıklı 34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Sosyal inceleme" başlıklı 35 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
"Denetim altına alma kararı" başlıklı 36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Denetim görevlisinin görevlendirilmesi" başlıklı 37 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Denetim görevlisinin görevleri" başlıklı 38 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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"Denetim planı ve raporu" başlıklı 39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Denetimin sona ermesi" başlıklı 40 mcı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Sosyal inceleme ve denetim raporları hakkında bilgi edinme" başlıklı 41 inci maddeyi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Uygulanacak hükümler" başlıklı 42 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Çocuğun giderleri" başlıklı 43 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Kamu görevlisi" başlıklı 44 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

"Kurumlar" başlıklı 45 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler. .. Kabul edilmiştir. 

"Kadrolar" başlıklı 46 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

"Yönetmelik" başlıklı 47 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

"Yürürlükten kaldırılan hükümler" başlıklı 48 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Yürürlük" başlıklı 49 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler. .. Kabul edilmiştir. 
"Yürütme" başlıklı 50 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler. .. Kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, tasarının görüşmeleri tamamlanmıştır. 
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul 

edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇÎÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

inanıyorum ki, çocuklann korunmasıyla ilgili çıkardığımız bu yasa, kendi alanındaki en önemli 
yasadır. Dolayısıyla, çocuklarımızın suçtan korunması, suç işleyenler varsa bunlann topluma 
kazandırılması noktasındaki bugünkü katkınız her türlü takdirin üzerindedir. Bundan dolayı, 
hepinize teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 14.20'de toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 13.48 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 14.30 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 125 inci Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

6 ncı sırada yer alan, Bursa Milletvekili M. Altan Karapaşaoğlu'nun, 3359 sayılı Sağlık Hiz
metleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

6.- Bursa Milletvekili M. Altan Karapaşaoğlu'nun; 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/540) 
(S. Sayısı: 961) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet burada. 
Komisyon raporu 961 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde gruplar adına söz talebi yok. 
Şahıslan adına; İstanbul Milletvekili înci Özdemir, Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin, Deniz

li Milletvekili Ümmet Kandoğan. 
Sayın Keskin, konuşacak mısınız efendim? 
FAHRÎ KESKİN (Eskişehir) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3359 sayılı Sağlık Hiz

metleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi üzerinde söz almış 
bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Ülkemizin sağlık altyapısı, fiziksel mekân olarak değerlendirildiğinde, tüm iyileştirme çalış
malarımıza ve gayretlerimize rağmen yeterli seviyeye ulaşamamıştır. Mevcut bütçe imkânlarımızla 
bu fiziksel kapasite uzun yıllar AB ortalamasının oldukça gerisinde kalacaktır. Sağlığa ayrılan kay
nak artışı bu alanda sağlanan teknolojik gelişmeleri karşılayamaz duruma getirmektedir. 

Ülkemiz, OECD ülkeleri içerisinde yatak sayılan itibariyle, henüz olması gereken noktanın 
çok altında bulunmaktadır. Hatta, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 2005 yılı hedefi olarak 
200 000 yatak kapasitesi öngörülmüş iken, halen bu sayı 185 000 yatak seviyesinde kalmıştır. Bu 
185 000 yatak da dünya normlarının çok çok altında bir standarttadır. 

Tıp alanında meydana gelen hızlı değişim ve gelişim, bütün ülkeleri, sağlık finansmanlarında 
kaynak arayışı ve artınşını gündemine getirmiştir. Sisteme prim katkısı sağlayanların azlığı, zaten 
pahalı olan sağlık hizmeti sunumunu gittikçe güçleştirmektedir. Kaliteli fiziksel mekân üretmekte 
yetersiz kalınmakta, yeni teknoloji ürünü medikal ekipman sağlanması büyük boyutlu sağlık finans
manı gerektirmektedir. 

Ülkemizde sağlığa aynlan kaynaklar, genel bütçe oranları içerisinde artış göstermekle birlikte, 
istenilen düzeyde hizmet sunumuna yetecek kadar altyapı üretimine imkân vermemektedir. Mevcut 
duruma hızlı nüfus artışı da eklendiğinde, bugünkü bütçe imkânlarıyla birlikte, altyapı finansman 
sorununun çözümünde uzun bir zamana ihtiyaç duyulacağı açıktır. Oysa, sağlık ertelenemez, bek
letilemez ve önceliği değiştirilemez bir olgudur. 

(x) 961 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bütçe imkânları ve yatırıma ayrılabilen kaynaklar gözönüne alındığında, sağlık hizmetlerinde 
kaliteli, adil, sürdürebilir olanak sunulabilmesi için, altyapı yatırımlarında finansman ihtiyacının alter
natif kaynaklardan hızla karşılanması zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Sorunun çözümünde uy
gulanabilecek en rasyonel yöntemlerden birisi, kamu sektörü ile özel sektörün altyapı ve hizmet sun
mak amacıyla ortak yatırım yapmasıdır. Bu esasa, kamu ve özel sektör ortaklığı yatırım modeli an
lamında ifade kullanılmaktadır. Bu şekilde yapıldığı takdirde, kamu ve özel sektör el ele, özel girişim
cilerin sağlık yatırımına kaynak aktarmaları için gerekli ortamın oluşmasına imkân sağlamaktadır. 

Bu tasarıyla, sağlık hizmetleri arzında karşılaşılabilen zorluklan aşmak için, 49 yılı geçmeyecek 
şekilde, Sağlık Bakanlığına, uzun zamana yayılabilecek tesis kiralama imkânı verilmektedir. 

Kiralamaya esas tesisler, bakanlıkça verilecek esaslar dahilinde, ön proje doğrultusunda, geçici 
girişimci tarafından sağlanacaktır veya bakanlıkça bedelsiz olarak tahsis edilecek arsa üzerinde 
yapılmasına uzun yıllara dayalı kiralama hususu sonucunda Bakanlığın veya girişimciye bırakıl
masının sözleşmede yer alması koşuluyla girişimciye sunulabilecektir. 

Uygulamanın usul ve esaslarının Bakanlar Kurulunca belirtilmesi, tespiti öngörülmektedir. 
Tasarının, ülke yararına, hayırlı olmasını diler; saygılar sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz talebi yoktur. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ 

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1.- 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki ek 

madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 7.- Yapılmasının gerekli olduğuna Yüksek Planlama Kurulu tarafından karar 

verilen sağlık tesisleri Sağlık Bakanlığınca verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çer
çevesinde, kendisine veya Hazineye ait arsa veya arazi üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek ve özel 
hukuk tüzel kişilerine, 49 yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı 
yaptırılabilir. 

Bu amaçla Maliye Bakanlığınca ihaleyi kazananlara bedelsiz arsa veya arazi tahsis edilebilir. 
Arsa veya arazinin tahsisi halinde kiralama süresi sonunda arsa veya arazi üzerindeki her türlü tesis, 
bütün borç, takyidat ve taahhütlerinden ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz 
olarak Hazineye devredildikten sonra Sağlık Bakanlığına tahsisi yapılır. 

Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitinde; arsa veya arazinin ihaleyi kazanana ait olup ol
madığı, bedelsiz arsa tahsis edilip edilmediği, yatırımın maliyeti, tıbbi donanımın ihaleyi kazanan 
tarafından sağlanıp sağlanmadığı, kira konusu binadaki tıbbi hizmetler dışındaki hizmetler ve alan
ların işletiminin ihaleyi kazananlara verilip verilmediği hususları dikkate alınır. 

Bu şekilde yapılacak tesislerde kira bedeli Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerince 
ödenir. 

Bu madde kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak, 36 aylık süreyi geçmemek ve söz
leşmede belirlenecek inşaat yapım süresi ile sınırlı olmak kaydıyla Sağlık Bakanlığı ile gerçek ve 
özel hukuk tüzel kişileri arasında yapılacak her türlü iş ve işlemler ile düzenlenecek kağıtlar 
1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanuna göre alman damga vergisi ile 2.7.1964 tarihli 
ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınan harçlardan müstesnadır. 
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Bu maddeye göre yapılacak iş ve işlemler 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
ile 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller ile ihale yöntemi; gerçek ve özel hukuk 
tüzel kişilerinde aranılacak özellikler, sözleşmelerin kapsamı ve konuya ilişkin diğer hususlar 
Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine müsteşarlıklannca müş
tereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulur." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahıslan adına, İstanbul Milletvekili İnci Özdemir ve Eskişehir 
Milletvekili Fahri Keskin'in söz talepleri vardır. 

Milletvekillerinin konuşma isteği?.. Yok. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Cevdet Erdöl İlyas Arslan Sedat Kızılcıklı 

Trabzon Yozgat Bursa 
Mustafa Cumur Fahri Keskin Nusret Bayraktar 

Trabzon Eskişehir İstanbul 
Mehmet Sekmen Mehmet Fehmi Uyanık 

İstanbul Diyarbakır 
Madde 1.- 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki ek 

madde eklenmiştir. 
"Ek Madde 3.- Yapılmasının gerekli olduğuna Yüksek Planlama Kurulu tarafından karar verilen 

sağlık tesisleri, Sağlık Bakanlığınca verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, 
kendisine veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel 
kişilerine, 49 yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptınlabilir. 

Bu amaçla Maliye Bakanlığınca, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine Hazineye ait taşın
mazlar bedelsiz devredilebilir. Bu taşınmazlann sözleşme süresince amacı dışında kullanıl
mayacağına, Maliye ve Sağlık Bakanlıklanndan izin alınmaksızın devredilemeyeceğine dair tapu 
kütüğüne şerh konulur. 

Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitinde; taşınmazın gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine 
ait olup olmadığı, bedelsiz Hazine taşınmazı devredilip devredilmediği, yatırımın maliyeti, tıbbi 
donanımın bu kişiler tarafından sağlanıp sağlanmayacağı, kiralama konusu taşınmaz ve üzerindeki 
sağlık tesislerinde tıbbî hizmetler dışındaki hizmetlerin ve alanlann işletilmesinin kiralayana verilip 
verilmeyeceği hususları dikkate alınır. 

Bu şekilde yapılacak kiralama işlemlerine ait kira bedelleri Sağlık Bakanlığına bağlı Döner 
Sermaye İşletmelerince ödenir. 

Sağlık Bakanlığının kullanımında bulunan sağlık tesislerinin, öngörülecek proje ve belir
lenecek esaslar doğrultusunda yenilenmesi; tesislerdeki tıbbi hizmet alanlan dışındaki hizmet ve 
alanlann işletilmesi karşılığında, sözleşmeyle gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılabilir. 

Bu madde kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak, 36 aylık süreyi geçmemek ve söz
leşmede belirlenecek inşaat yapım süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı ile gerçek veya 
özel hukuk tüzel kişileri arasında yapılacak her türlü iş ve işlemler ile düzenlenecek kâğıtlar, 
1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınan damga vergisi ile 2.7.1964 tarih
li ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyannca alınan harçlardan müstesnadır. 
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Bu maddeye göre yapılacak iş ve işlemler, 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
ile 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller ile ihale yöntemi; gerçek veya özel hukuk 
tüzel kişilerinde aranılacak nitelikler, sözleşmelerin kapsamı ve konuya ilişkin diğer hususlar 
Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıklarınca müş
tereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, 

Ek Madde 7 olarak... 
BAŞKAN - Ek Madde 7 olacak, tamam; gerekli düzeltme yapılacaktır. 
Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Madde içerisinde geçen ve aynı anlamda kullanılan ifadelerin anlam bütünlüğü açısından 

uyumlaştırılması, 
5220 sayılı Kanunla Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda yapılan değişiklik çerçevesinde sağ

lık hizmetlerinin finansmanı için Hazine arazilerinin satışına yönelik düzenleme yapıldığı gözönüne 
alınarak, sağlık hizmetlerinde kullanılabilecek standartlarda tesisler yapmalan şartıyla gerçek veya 
özel hukuk tüzelkişilerine bedelsiz arsa verilmesine ve kiralama süresi sonunda arazinin üzerindeki 
tesislerle birlikte gerçek veya özel hukuk tüzelkişilerine devrine imkân tanınması, 

Sözleşme süresince söz konusu tesislerin Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının izni ol
madan başkasına devredilemeyeceğinin tapu kütüğüne işlenmesi, 

Mevcut sağlık tesislerinin de özel sektör tarafından yenilenebilmesi, g 
Gereğinden hareketle madde yeniden düzenlenmiştir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyeler arasındaki ihtilaftan dolayı, işarî oylamayı elektronik oy

lama cihazıyla yapacağım. 
Oylama için 3 dakika süre veriyorum. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önerge kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır. 
Kabul edilen önerge istikametinde 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, şahıslan adına, İstanbul Milletvekili İnci Özdemir, Eskişehir Mil

letvekili Fahri Keskin... 
Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, teklifin tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler. .. 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 rica 
ediyorum. 

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 - 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın

da Kanun Teklifinin açık oylama sonucunu açıklıyorum: 
Kullanılan oy sayısı: 235 
Kabul : 235 (x) 
Böylece, teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
7 nci sıraya alınan, Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 
7.-Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi ile içişleri Komisyonu Raporu (2/546) (S. Sayısı: 962) (xx) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 962 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde gruplar adına söz talebi yoktur. 
Şahıslan adına, Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu, Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak, 

Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay, İstanbul Milletvekili 
Recep Koral. 

Sayın Daloğlu?.. Yok. 
Sayın Akbak?.. Yok. 
Sayın Kandoğan?.. Yok. 
Sayın Yarbay?.. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Konuşacaksınız. 
Buyurun. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xx) 962 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yalova Milletvekili 
Şükrü Önder'in, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde söz almış 
bulunuyorum. 

Bu sabah Danışma Kurulu üzerinde yapmış olduğum konuşmada bazı yanlış anlaşılmaların ol
duğunu da anladım. Önemli olan, ne söylemek istediğiniz değil, karşı taraftan nasıl algılandığınız
da. Bazı arkadaşlarımız "efendim, bu Meclis meşru değil mi" dedi. Ben, Meclis meşru değil 
demedim. Bu Meclisin içerisindeyim ve... 

BAŞKAN- Sayın Yarbay, mikrofona biraz yakın durur musunuz; konuşmalarınız anlaşılmıyor. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla)- Bu Meclis meşru değil demedim; bilakis, bu Meclisin 

içerisindeyiz. Bu Meclis, Anayasaya ve yasalara uygun olarak seçilip gelmiştir, görevi başındadır; 
ancak, ben, ileride, eğer, Meclis, bu şekilde, muhalefet partileri olmadan çalışmaya devam ettiği 
takdirde, yapılan çalışmalardan dolayı başkaları meşruluk tartışması açar demek istiyorum. O tar
tışmaya biz meydan vermemeliyiz, onu söylemeye çalıştım; yoksa, elbette ki, Meclisimiz meşru ve 
meşru olarak da ilânihaye inşallah devam edecek Türkiye Cumhuriyeti olduğu müddetçe. 

Bir diğer konu da, yine, bazı arkadaşlarımız, oy verirken el kaldırıp, indirme konusunda... Ben, 
el kaldırıp indirmeyi küçümsemiyorum; ancak, muhalefet partileri olmadan el kaldırıp indirmenin 
fazla bir anlamı olmayacağını ifade etmek istedim. Onu da, yine, bu şekilde düzeltmek istiyorum. 

Şimdi, yine, şikâyetim var, bu kanun teklifi üzerinde de şikâyetim var. Bu kanun teklifi çok 
önemli bir kanun teklifi. Daha önce, Ceza Kanununu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu 
görüşürken, o zaman, suçluların izlenmesiyle ilgili telefon dinlemeleri konusunda, faks, telefon, 
elektronik dinleme, fotoğraf alma, izleme konusunda bir düzenleme yapmıştık; o, suçlularla ilgiliy
di. Bu kanun teklifi, ortada suç yok, hiçbir suç yok; ama, suç işlemesi muhtemel olanlara karşı 
getirilen bir düzenlemedir ve bu düzenlemeyle birlikte, tabiî, Emniyet Teşkilatı, MİT, Jandarma 
Komutanlığı, suç işlemesi muhtemel veya suç işleyebileceği öngörülen kişileri, işte, terör suçu, or
ganize suçlar gibi konularda dinleyebileceklerdir. 

Benim bu telefon dinlemelerinden de bir rahatsızlığım yok; ancak, korkum şu: Maalesef, Tür
kiye'de, geçmişte telefon dinlemeleri, terörle mücadelede ve başka organize suçlarla mücadelede kul
lanılmaktan ziyade, siyasî iktidarlarla ilgili konularda kullanılmaya çalışıldı. Dolayısıyla, bu konu uzun 
yıllar Türkiye'de tartışıldı ve bazen de, belki haklı belki haksız olarak devlet görevlileri suçlandı. 

Onun için, bu kanun çok hızlı bir şekilde Meclis gündemine getirildi. 21 Haziranda kanun tek
lifi olarak Meclise verilmiş. 24 Haziranda İçişleri Komisyonu toplanmış, komisyon, altkomisyona 
havale etmiş. Üç gün sonra, 27 Haziranda altkomisyon raporu gelmiş ve altkomisyon, İçişleri 
Komisyonunun raporunu hazırlamış. Daha sonra, bir Danışma Kurulu önerisiyle gündemin ön 
sıralarına alınmış ve şimdi de görüşüyoruz. 

Bu kanun o kadar temel bir kanun ki, siyasî partiler, Türkiye gerçeklerinde oy almamız, oy 
alınması, Meclislerin oluşturulması önemli; ama, kimin iktidar olacağı bence bu kanunda yazılı. 
Yani, gerçek iktidar kimdir, Türkiye'de gerçek iktidar kim, bu kanunda yazılıdır; çünkü, iktidar 
demek, bilgi demektir ve güç demektir. Bilgi akışı nasıl oluyor; yani, telefonlar dinlendi, o telefon
lar dinlendikten sonra bu bilgiler kime geliyor ve kim değerlendiriyor ve bu değerlendirmeden son
ra kim karar veriyor? Bu dinlemeler yapılırken, ilkönce hâkim karan, şimdi bütün yetkililer, jandar
ma komutanları, emniyet müdürleri, Millî İstihbarat Teşkilatının birimlerine dinleme yetkisi 
veriyoruz. Pekâlâ, bu dinlemeler, acaba, sağlıklı bir şekilde yukanya doğru akacak mı akmayacak 
mı? Bunun denetim mekanizmalan var mı yok mu? Yani, burada bir konu var "bir merkez tarafın
dan düzenlenir" diyor; bir şey yapın, Başbakanlık tarafından, polis, merkez tarafından izlenir... Şim
di, bu merkez için de, kanunun son maddesinde "bu merkez en geç altı ay içerisinde kurulur" diyor. 
Bakın, burasına dikkatinizi çekmek istiyorum. En geç altı ay içerisinde kurulur; fakat "en geç" 
kelimesinin arkasına... "En geç" ne demek? Bir mecburiyettir en geç; fakat "en geç" kelimesinden 
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sonra gelen paragrafta "Bakanlar Kurulu bu süreyi uzatabilir" diyor. Şimdi, Türkiye'de kaç kurum 
telefon dinliyor; Emniyet dinliyor, Millî İstihbarat Teşkilatı dinliyor, Jandarma Genel Komutanlığı 
dinliyor, Genelkurmay Başkanlığı dinliyor. Dinlemeyen var mı? Amerika da dinliyor belki, onu bil
miyorum; Amerika, İngiltere, onları bilmiyorum. Rusya... Onları bilmiyorum. Dinlemeyen var mı? 

Pekâlâ, bu dinlenen bilgiler nerede toplanıyor? Burada bütün dinlenen bilgiler için top Baş
bakanlığa atılıyor. Başbakanlık, sadece güvenlikten sorumlu bir yer değil. Bence, bütün dinlenen 
bilgiler İçişleri Bakanlığında toplanmalıdır; yani, Başbakanlık, bu kadar işinin arasında -Başbakan-
bu izlemeleri, dinlemeleri nasıl takip edecek, nasıl denetleyecektir? 

Millî İstihbarat Teşkilatının Müsteşarı tayin edilirken... İşte, iktidar kim Türkiye'de? Burada, bu 
soruyu sormamız gerekiyor. İktidar kim Türkiye'de? Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı atanırken 
kim tayin ediyor? Yani, kimler tayin ediyor Millî İstihbarat Teşkilatını? Bu iktidar olan grup mu tayin 
ediyor, yoksa, bu yetki kimlerle paylaşılıyor? Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı... 
Jandarma Genel Komutanlığının toplamış olduğu bilgiler nasıl bir seyir içerisinde merkeze iletiliyor? 

Değerli arkadaşlarım, ben, Jandarma, Emniyet, MİT, hepsine teşekkür ediyorum; canları 
pahasına bu ülkeyi savunuyorlar, gece gündüz bizim güvenliğimiz için gayret ediyorlar. Onlardan 
hiçbir şüphem, onlardan hiçbir şeyim olamaz, onlara görevlerinde basanlar diliyorum; ama, en
dişelerim, bu istihbarat bilgilerinin dağınıklığı içerisinde, kurumlar arasındaki rekabet sebebiyle, 
ileride, bunlann başka amaçlar için kullanılmasıdır. O başka amaçlar için kullanılmaması için de, 
bu kanun teklifinde, yeterince denetim mekanizmaları yoktur. 

Bir diğer konu var burada, o da şu: Bu kanunla ilgili alımlar Devlet İhale Kanununa tabi değil
dir deniliyor. Ben, bu imtiyazları, ayrıcalıkları da hiç sevmiyorum. İmtiyazlar ve ayrıcalıklar olduğu 
zaman da çok üzülüyorum. 

Şimdi, bu Devlet İhale Kanunu, allahaşkına, kimin için uygulanır; sadece okullar ve sağlıkocak-
lan için mi veyahut da hastaneler için uygulanan bir kanun... Herkes bu kanundan istisna! Bütün 
kuruluşlar, gelen kanunlarda, Devlet İhale Kanunundan muaftır deniliyor. Pekala, Devlet İhale 
Kanunu, kötü bir kanunsa, bütün işleri engelliyorsa, neden düzeltmiyoruz?! Neden, herkes, kendisine 
bir ayrıcalık, o kanunda kendisine bir müstağnilik addediyor?! İşte, bütün bunları tartışabilmemiz 
için... Bu kanunların, böyle alelacele değil, biraz zamana yayılmış bir şekilde ve kamuoyunda tar
tışılmış, ilgili kurumlarda tartışılmış bir şekilde, olgunlaşmış bir şekilde gelmesi gerekiyor. 

Şimdi, ben, bu kanunu okuduğum zaman, kanunun gerekçesinde şunu görmüyorum; şöyle bir 
gerekçe beklerdim şahsen: Efendim, bu telefon dinlemeler sayesinde, mesela, geçen sene 300 tane 
terörist yakalandı; falan, falan, falan yerdeki olaylar önlendi. Yani, bir faydasını görmek isterdim; 
ama, bir istatiskî bilgi yok. Acaba, faydalı mı zararlı mı? Burada, sadece birtakım sözler var, istatis
tik! bir bilgi yok. İstatistikî bilgi olmayınca, biz, bunun faydalı olup olmadığına nasıl karar 
verebiliriz?! İstatistikî bilgiler olması lazım, sağlam dayanakları olması lazım, delilleri olması lazım. 
Çünkü, burada, insan hak ve özgürlüklerini... Biz, bütün yurt genelinde binlerce kişiye -bir kişi, iki 
kişi değil- bu hakkı veriyoruz; herkese diyoruz, telefonu, faksı, her şeyi açık dinlemeye... Ama, 
bununla ilgili olarak, bunun faydası nedir? Kaç kişi yakalanmıştır? Hangi olaylar önlenmiştir? 

Evvelsi gün, Adalet Bakanlığında bir olay oldu; tabiî, Adalet Bakanımıza geçmiş olsun 
diyorum. Bu olayda dikkatimi çeken bir şey var: Polis, fark ediyor. Fark eden polise teşekkür 
ediyorum. Polis yakalıyor, kelepçeliyor. Kelepçeleyenlere teşekkür, sonsuz teşekkür; onlar -önemli 
bir şekilde- ödüUendirilmelidir. Kelepçelenmiş bir vatandaş kaçıyor, terörist kaçıyor; olabilir, bir 
gaflet halidir, olabilir. Bir eğitim eksikliği görüyorum orada haddizatında, gerçekte bir eğitim ek
sikliği görüyorum; çünkü, kelepçelenmiş bir adamın kaçmaması lazım; silahlı kişidir, olabilir, gaf
let halidir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Yarbay, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Sonra, bacağından güzel bir şekilde vuruluyor. Vurana da 

teşekkür ediyorum; çünkü, tehlikeli bir terörist, bomba yüklü; vurana da teşekkür ediyorum. Bacak
larından vuruluyor. Şimdi, kollan kelepçeli, bacaklarından vurulmuş bir adam yerde yatıyor; ama, 
kafasına kurşun sıkana teşekkür etmiyorum; çünkü, o zaman savcılara ve hâkimlere görev kalmaz. 
Bu savcılar ve hâkimler neden var; o terörist, o sanık yakalansın ve yargılansın ve onun ipuçları, 
yani bağlantıları bulunsun... Öldürdükten sonra, ölüler konuşur mu?! Ölüler konuşur mu?! 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Konuşur, konuşur, ahrette... 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Öldürdükten sonra kim konuşacak?! Onun için, biz, aynı 

zamanda, sağlam yakalayıp teslim etmeliyiz. Şimdi, o polisimiz, kafasından vuran polisimiz belki 
heyecana geldi, belki olayın sıcaklığıyla bu hatayı yaptı; ama, bundan sonra, bu konuda, Polis Teş
kilatının, Emniyet Teşkilatının, Jandarma Teşkilatının, İstihbarat Teşkilatının eğitimine önem veril
melidir. Bundan sonra, daha soğukkanlı, daha planlı programlı hareket etmeleri sağlanmalıdır. 

Terörle mücadele son derece zor bir mücadele; ama, terörün tanımı yapılmalıdır. Terörün 
tanımı yapılmadan bu mücadeleyi yürüttüğümüz zaman, kimin terörist olduğunu, kimin terörist ol
madığını anlayamayız. Mesela, bu yurt işgal edildi ve biz bu yurdu savunmak için yollara dökül
dük; terörist miyiz?.. Ama, bazılarına göre terörist muamelesi görebiliriz. Bu kanun tasarısında 
terörün tanımı yok. Terörün tanımı çok iyi yapılmalıdır. Beline bomba bağlayıp, kendisini öldüren 
bir insan da bence teröristtir. 

BAŞKAN - Sayın Yarbay, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Sivile, çocuklara, kimsesizlere ve savaşa bizzat dahil olmayan silahlı güçlere karşı yapılan ey

lemler de terörist eylemlerdir. Dolayısıyla, bunların tanımının yapılması lazım ki, bu kanun bir an
lam ifade etsin diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yarbay. 
Teklifin tümü üzerinde, şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Recep Koral; buyurun. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
RECEP KORAL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Yalova Milletvekilimiz Şükrü Önder'in, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum. 
Bu kanun teklifi, benim de üyesi bulunduğum İçişleri Komisyonuna gelmişti. İçişleri Komis

yonunun Değerli Başkan ve üyeleri, bu teklifin içerik olarak yetersiz olduğunu -gerek muhalefet 
gerekse iktidara mensup üyeler- tespit etmek suretiyle, altkomisyona gönderdiler. 

Altkomisyonda da güzel bir çalışma yapıldı. Millî İstihbarat Teşkilatı, jandarma ve emniyet men
supları ile telekomünikasyon, Adalet Bakanlığı ve ilgili kuruluşların yetkilileriyle, bu konu üzerinde 
çok yoğun çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar sonrasında da, konuyla ilgili birkaç bakanımız da bu çalış
malara katkı vermek suretiyle, teklifteki eksiklikleri giderme konusunda birhayli gayret gösterdik. An
cak, altkomisyondan gelen rapor, İçişleri Komisyonunda, benim de ayrışık gerekçemle, birkaç ar
kadaşımızın ayrışık gerekçesiyle, Altkomisyon Başkanı Sinan Özkan Beyin, Ali Yüksel Kavuştu 
Beyin ve benim -AK Parti Grubu olarak- ayrışık gerekçemle birlikte teklif olarak Meclise indi. 

Biz, gerekçelerimizde, biraz kısa da olsa, eksiklikleri ifade etmeye çalıştık. Kafaları fazla karış
tırmak istemedik; çünkü, gerçekten, temel hak ve hürriyetlerimiz çok önemli. Anayasada teminat 
altına alınmış olan bu temel hak ve hürriyetlerin korunması fevkalade önemli; ama, bu çalışmalar 
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sırasında gördük ki, son TCK değişikliğiyle, suç oluştuktan sonra savcının kontrolünde yapılan din
leme faaliyetleri dışında, suç oluşmadan evvel, bazı suçların önceden dinlenme suretiyle oluşumunu 
ortadan kaldırabilme mümkünken, bu konuda bir boşluk olduğu görüldü. Bunun da giderilmesi 
lazım bir taraftan; çünkü, burada sözü edilen eylemler... Biraz evvel değerli kardeşimizin söylediği 
gibi, terörün tanımını en iyi Türkiye biliyor; yani, terörle ilgili, kaçakçılıkla ilgili, organize suçlar
la ilgili, gerek devletin güvenliğiyle alakalı, bu ülkede yaşayan insanların geleceğiyle alakalı 
konularda fevkalade sıkıntı olabilecek çalışmalar var. Bunların, suç oluşmadan evvel, yani, insan
ların can kaybına uğramadan evvel tespit edilmesi lazım; bu konu da bir gerçek. İkisini bir yerde 
buluşturalım. Nasıl yapacağız bunu; fevkalade zor bir şey. Gerçekten, bu konuda gayret gösteren 
Millî İstihbarat Teşkilatı, jandarma ve emniyet mensupları fevkalade hassas, bunu biliyoruz; ama, 
bu ülkede yaşayan sivil toplum, bu ülkede yaşayan insanlar da hassas, bunu da biliyoruz. Bunları 
nerede birleştiririz diye çok uzun gayretler oldu ve bu manada yapılan bu çalışmalarla teklif buraya 
geldi. Bu gelen teklifteki, komisyondaki itirazlarımızın daha sonra dikkate alınmak suretiyle, 
burada, bu hassasiyet içerisinde olan buradaki milletvekili arkadaşlarımızın hassasiyetine destek 
veren arkadaşlarımız, onların sözcüsü olan arkadaşlarımız, Sadullah Ergin kardeşimiz başta olmak 
üzere, bu konuda bir çalışma yapmak suretiyle, biraz sonra sizlerin oylarınıza sunulacak olan öner
geler hazırlandı. Bu önergeler ortaya konulduğunda, bizim ayrışık oy gerekçesi olarak ortaya koy
duğumuz sakıncaların ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Dolayısıyla, ben, bugüne kendimi bu 
kanunun aleyhinde söz almak üzere hazırlamışken, gelecek önergelerle bu kanunun lehinde konuş
ma durumunda buldum ve gelen önergeye de imza koymak durumunda kaldım. Gerçekten, hassas 
olunan iki konudaki dengeyi koruyan bir teklif haline geliyor. Ne oluyor değerli arkadaşlar; gerçek
ten, bu konu, başta terörle mücadele, organize suçlar, kaçakçılık, uyuşturucu, benzeri suçlar ve bu 
suçlarla mücadele bir şehir merkezinde, bir de kırsal kesimde, dağda ve gecenin karanlığında 
oluyor. Bunu yapan güçlerimize mutlaka gereken destekleri vermek mecburiyetindeyiz. Yani, bir 
teröristin ölümüne, gerçekten, insan olarak üzüntü duyuyoruz; birkaç gün önce Adalet Bakanlığı 
önünde olan hadise... Gerçekten, insandır neticede, beyninin o şekilde şartlanmasını kabullenebil-
memiz mümkün değil; ama, maalesef, bazıları, insanımızın kafasını, zihnini bu şekilde bulan-
dırabiliyor. İnsandır, ölümüne üzülürüz; ama, bir teröriste insanların arka çıkması asla düşünülemez, 
dünyanın hiçbir yerinde düşünülemez. Hiçbir devletin, kurumun, şahsın arka çıkmasını 
düşünemeyiz ve bunlarla mücadele etmek için de her gün şehit veriyoruz, jandarma şehit veriyor, 
emniyet mensuplarımız, güvenlik kuvvetlerimiz; şehit vermeye devam ediyoruz, bundan sonra da 
verilecektir, bunun arkası kesilmez; çünkü, devletin devamlılığı için mutlaka mücadele gerekir. Biz 
de bu mücadeleye, Meclis olarak, millet adına destek vermek durumundayız ve gönülden bu des
teği vermeye devam edeceğiz. Gerek Millî İstihbarat Teşkilatının yaptığı çalışmalarla -önleyici 
bakımdan- gerekse Jandarma ve Emniyetin bugüne kadar yaptığı çalışmalarla, almış oldukları ted
birlerle -biraz evvel kardeşimiz söyledi; nelerdi, hangi istihbaratı yaptılar, neler oldu; komisyona 
katılma imkânı olsaydı; birkaç tane örneği güvenlik kuvvetlerimiz verdiler; hangi olayı, ne şekilde 
istihbarat faaliyetiyle önlediklerini ifade ettiler- gerçekten de çok ince, çok hassas ve dakik çalış
malarla bunların önüne geçilebilmiştir. 

Ben, buradan, emeği geçenlere şükranlarımı arz ediyorum. Bundan sonra da yapacakları hiz
metlerde Allah kolaylık versin diye de temennide bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, evvela, suç oluşmadan evvel, mutlaka, temel hak ve hürriyetlere dokun
madan, biz, tedbir almak zorundayız. Bu manada da mutlaka dinleme faaliyetleri... Burada yapılan, 
evvelemirde, dinleme faaliyetlerinin tek elde toplanması, tek merkezde toplanması ve bundan da 
önemlisi, denetim altına alınması... 

Denetim, fevkalade önemli bir hale geliyor. Önergemizde göreceksiniz, gerekse o kurumun 
içerisinde, amirler, sıralı amirler, kurum amirleri vasıtasıyla denetim yapılıyor gerekse ilgili bakan
lığın teftiş kurulları vasıtasıyla denetim getiriliyor gerekse Başbakanlığın görevlendireceği kişi veya 
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komisyonlar vasıtasıyla, işin önemine, vahametine göre denetim geliyor; yani, ilk defa, bana göre, 
Türkiye'nin basınında, kamuoyunda sansasyon yapılan ve fevkalade rahatsız edici ifadelerle 
hepimizi üzen konulara esaslı bir denetim getiriliyor. 

Değerli arkadaşlar -yine önergede göreceksiniz- dinleme konusu böylece kontrol altına alındığı 
gibi, ayrıca, bu merkez dışında dinleme yapmak suç oluyor. TCK'daki hükümlere göre, böyle bir 
dinleme yapılması, TCK hükümlerine göre cezalandırılıyor; aynı zamanda da bu dinlemeden elde 
edilen bilgi ve belgeler mahkemelerde delil yerine geçmiyor. Bu da fevkalade önemlidir ve temel 
hak ve hürriyetler açısından da en çok destek vereceğimiz hususlardan bir tanesidir. Gerçi, hâkim 
kararıyla dinleme söz konusu; ama, çok acil, çok dakik hadiseler vardır bir eylemin önlenmesiyle 
alakalı. Bu konularda da, hâkime 24 saatlik bir sürede gitme imkânı tanınıyor. Bu 24 saatlik sürenin 
sonunda, eğer, hâkim, bu dinlemeyle ilgili karar vermezse, belgeler hemen imha ediliyor. Eğer uy
gun görmezse, tekrar, hemen ortadan kaldırılıyor; daha sonra bir fişleme veya bir biriktirme, bir sak
lama, bir arşivleme söz konusu olmuyor değerli kardeşlerim. Bu da temel hak ve hürriyetler 
bakımından fevkalade önemlidir. 

Bu manada, Telekomünikasyon Üst Kurulu ve telekomünikasyon görevlilerine de fevkalade 
hizmet düşüyor. Zaten, şu anda, dinlemede, GSM ile ilgili dinleme faaliyetleri tek merkezden 
yapılıyordu. Kabloluları da tek merkeze toplamak suretiyle bir bütünlük sağlayacak. Ayrıca, 
TCK'nın 135 inci maddesine göre, mahallinde, bölgelerde yapılan dinlemeler de ortadan kaldırıyor, 
onlar da yine tek merkeze toplanıyor. Böylece, denetim yapılması daha kolay bir şekle geliyor. 

Değerli arkadaşlar, bu nedenle -lütfen, istirham ediyorum; metne bakarsanız, benim gibi ay
rışık kalırsınız- önergelerimizde bu anlattığım yenilemelerle, düzeltmelerle, fevkalade dengeyi 
koruyan, toplumu rahatsız etmeyen, kamuoyunu rahatsız etmeyen, temel hak ve hürriyetlere dokun
mayan, ama, güvenlik güçlerimizin de, hiç ayırım yapmadan, bu manada, bugüne kadar yaptığı, 
kahramanca yaptıkları, büyük fedakârlıklarla yaptıkları görevlere imkân sağlayan ve bu ülkede 
yaşayan insanların da güvenliğini önplana alan bir düzenleme şekline geldiğini göreceksiniz. 

Ben, bu manada, açıklama yapmak üzere söz aldım. Sayın Bakanlarımız başta olmak üzere, İçiş
leri Komisyonu Başkanımıza, altkomisyon başkanımıza -Ali Yüksel Ağabeyin de adını anmadan 
geçemeyeceğim- Ali Yüksel Kavuştu'ya ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Koral, konuşmanızı tamamlayınız. 
RECEP KORAL (Devamla) - Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koral. 
Hükümet adına, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde söz almış 
bulunuyorum. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, gündemimizdeki kanun teklifi, üç ayn kanunun 
çeşitli maddelerinde değişiklik öngörmektedir. 

Değerli arkadaşlar, günümüzde, toplum ve devlete gelecek olan tehlikelerin önceden sezilmesi 
ve bunlann önlenmesi için tedbir alınması, demokratik hukuk devletinin korunması açısından bir 
zorunluluk olmuştur. Bu açıdan baktığımızda, istihbarat birimleri, devlet ve toplumun güvenliğiy
le, onun hayatî çıkarlannm korunmasına yönelik enformasyonu, müstakilen analizini gerçekleştiren 
devletin kilit önemindeki teşkilatlandır. 

Uluslararası terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, kaçakçılık, örgütlü suçlar ve yasadışı göçlerin iç 
güvenliğe yönelttiği yeni tehdit ve riskler, istihbarat teşkilatlannm kapasitelerinin artınlması ve 
yeni teknolojilerden yararlanılmasını haklı çıkarmıştır; çünkü, yeni teknolojiler sayesinde teh
likenin tespiti ve gözlenmesi büyük önem arz etmektedir. Biraz önce konuşan bir değerli ar-
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kadaşımız "bu gerekçelerde, bu dinlemeyle yapılan faaliyetleri de görmek isterdik" dedi; ama, yine, 
bir değerli arkadaşımız, Sayın Recep Koral da ifade ettiler; bunlar, komisyonlarda, altkomisyonlar-
da anlatıldı; yani, dinlemeyle, ne tür olayların, daha çıkmadan önlendiği, çok büyük olayların önüne 
geçildiği ve birçok ve bilhassa son zamanlarda rastlanan patlayıcılarla ilgili yapılmış olan çalış
malarla, henüz eyleme geçmeden yakalanmış olduğunu, arkadaşlarımız altkomisyonda ve komis
yonda uzun uzun anlattılar. Bu nedenledir ki, tehlikede yer alanların yerlerinin belirlenmesi ve ele 
geçirilmesi de mümkün hale gelmiştir. 

Ülkemizde istihbarat birimlerinin hukukî bakımdan şu anda yeterli bir düzeyde bulunduğu söy
lenemez. Bu amaçla verilen teklif önemli bir sorunu çözmeye yöneliktir. 

Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin gereği olarak bu alanda yapılacak düzenlemede üç temel 
ilkeye uyulması istenilmektedir. Bu ilkeler, belirlilik, ulaşabilirlik ve denetlenebilirlik ilkeleridir. İş
te teklifi, tüm bu noktalan gözeterek hazırlanmış bir teklif olarak görüyoruz. 

Verilen teklifle, kurumlann kanunlannda değişiklik önerilmiştir. Bunun altını çizerek belirtmek 
istiyorum. Yeni bir yetki değil, bu yasayla, yöntemler belirlenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Avrupa Birliği müktesebatı da üç temel sütundan oluşmak
tadır: Siyasî kriterler, adalet hizmetleri, iç ve dış güvenlik. Üçüncü sütunda yer alan iç ve dış güven
liğin korunması, devletin istihbarat hizmetlerinin düzenlenmesini gerekli kılmaktadır. Anayasanın 
koruma altına aldığı özel hayat ve haberleşme hürriyetlerine devlet tarafından suç öncesi alanda 
yapılacak olan müdahalelerin Avrupa Birliği standartlanna uygun bir kanunla yapılması ve sınır
lama sebeplerinin bu kanunda açıkça gösterilmesi gerekmektedir. Bu teklif, işte bu amaca hizmet 
etmek üzere ve Avrupa Birliği standarttan da gözönünde bulundurularak hazırlanmıştır. Ama, bir
takım eksiklikler -çok değerli arkadaşımın da belirttiği gibi- gerçekten, başta İçişleri Komis
yonumuz olmak üzere, grup başkanvekillerimiz ve siz değerli milletvekili arkadaşlanmın gayretiy
le giderilmiş ve verilen bu önergelerle de o eksiklikler giderilerek yasa Avrupa Birliği standartlanna 
gerçekten daha uygun hale getirilmiştir. 

Önleme amaçlı istihbarat çalışmalarında devletin bu haklara riayet edebilmesi için, yasal 
düzenleme yapılması ve düzenlemede müdahale sebeplerinin gösterilmesi gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizde iletişimin denetlenmesi ve telefonların dinlenmesi, 1 Haziran 
2005 tarihine kadar 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunuyla, bu tarihten 
itibaren ise, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunuyla düzenlemişti. Bu kapsamda 1.6.2005 tarihin
de yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135 ve devamı maddelerinde, 
telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin hüküm
ler yer almaktadır. 

Anılan düzenlemeler, suçlulann soruşturulması sırasmda ve sanık takibi amacıyla kolluk kuv
vetlerince iletişime yapılan müdahaleye ilişkin olup, sadece suç işlendikten sonra yapılan adlî amaç
lı dinlemeleri düzenlemekteydi. Aynca, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan düzen
lemeye göre, dinleme, adlî kolluk tarafından gerçekleştiriliyordu. Oysa, istihbarat teşkilatları 
tarafından yürütülen faaliyetler suçla ilişkili olmayıp, kuruluş kanunlarında yer alan görevleri kap
samında ulusal güvenliğin sağlanması amacıyla, demokratik hukuk devletine yönelik tehdit unsur-
lanna ilişkin olarak, düzenli ve sistemli bilgi toplama ve değerlendirme ihtiyacına yöneliktir. 

Nitekim, bu esastan hareketle, Avrupa Birliği ülkelerinin ulusal güvenlik servisleri, kendi kanun
lannda yer alan düzenlemeler çerçevesinde iletişime müdahale hususunda yetkilendirilmişlerdir. 

Demokratik hukuk devletlerinin varlığını tehdit eden terör odaklannın -ki, biraz önce ar
kadaşım bahsetmişti- zamanında teşhisi, eylemlerine, daha ortaya çıkmadan engel olunabilmesi, 
taktik ve stratejilerini devamlı olarak değiştiren yasadışı örgütler karşısında genel kolluk kuvvet
lerinin yasal yetkilerinin yeniden düzenlenmesi gerekliydi. Bu düzenlemenin yapılmaması halinde 
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sekteye uğrayan istihbarat hizmetlerinin sonuçları, hem ülkemizi hem de vatandaşlarımızı son 
derece üzecek olaylara sebebiyet verebilirdi. Yeni düzenleme, hem kişi hak ve özgürlüklerini dev
letin aşın müdahalesine karşı koruyacak niteliktedir hem de devlete karşı verilen tehdit ve teh
likeleri etkin bir şekilde bertaraf edebilecek özellikler taşımaktadır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, devlete yönelik tehlikelerin yakın bir tehdit haline gelmeden, 
yani, doğmadan bertaraf edilmesi için, bilgi toplama, değerlendirme ve iletişime müdahale, yakın
dan takibe alma, izleme, tarassut gibi başka yetkilere de ihtiyaç vardı. Hazırlanan teklif, yukarıda 
sözü edilen esas ve standartlara uyulması suretiyle, ki, bu konular gerçekten arkadaşlarımız tarafın
dan çok titiz bir şekilde incelenmiş, araştırılmış, üzerinde uzun uzun çalışmalar yapıldıktan sonra 
birtakım eksiklikler de verilmiş olan önergelerle düzenlenmiş ve sistemli bir hale getirilmiştir. 

Bu duygularla, tüm bu görüş ve düşüncelerle, bu yasaya vereceğiniz destek için, katkılarınız 
için şimdiden teşekkür ediyorum. Ayrıca, dün meydana gelen müessif olayı da, üzücü olayı da, 
hepimizi üzüntüye boğan olayı, 5 Devlet Demiryolları görevlimizin şehit olması, 20'ye yakın vatan
daşımızın yaralanmış olmasını da lanetle, nefretle kınıyorum ve bir kere daha şunu ifade ediyorum 
ki, terörle hiçbir yere varılamaz, varılmamıştır, bundan sonra da varılmayacaktır. 

Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.-4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Birinci fıkrada belirtilen görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak, 4.12.2004 tarihli ve 
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçları hariç, 250 nci maddesinin birinci fık
rasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim karan 
veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Baş
kanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sin
yal bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir. Bu işlemler, Ulaştırma ve İçişleri Bakanlığının 
görüşleri alınarak Başbakanlık tarafından belirlenecek tek bir merkezden yapılır. Ulaştırma Bakan
lığı bu merkezle ilgili alt yapıyı hazırlamakla yükümlüdür. Bu merkezin kuruluş giderleri 
Telekomünikasyon Kurumu tarafından karşılanır. Bu merkezin kuruluşu ile ilgili her türlü mal ve 
hizmet alımlan ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama işleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu hükümlerinden muaftır. 

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili ve 
görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dol
ması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldınlır. 

Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan kolluk biriminin bulunduğu yer itibariyle yetkili olan 
ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin 
üyesidir. 

Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, 
kullandığı telefon numaralan veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodundan belir
lenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Kararlar, en fazla üç ay için verilebilir; bu 
süre aynı usulle üçer ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa uzatılabilir. Ancak, terör örgütünün 
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faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç ay
dan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir. 

Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün 
içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere 
muhafaza edilir. 

İstihbarat faaliyetlerinde, ikinci fıkrada belirtilen suçların önlenmesi amacıyla ve hâkim kararı 
alınmak koşuluyla, teknik araçlarla izleme yapılabilir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 
mevcut bilgi ve belgelerden yararlanılabilir. Kamu hizmeti veren kuruluşların, ihtiyaç duyulan bil
gi ve belgeleri, kanuni sebeplerle veya ticari sır gerekçesiyle vermemesi halinde ancak hâkim kararı 
ile bu bilgi ve belgelerden yararlanılabilir. 

Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, birinci fık
rada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve korun
masında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, görev sırasın
da veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır. 

Hâkim kararlan ve yazılı emirler, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı 
görevlilerince yerine getirilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği 
bir tutanakla saptanır. 

Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum amirleri ve Başbakanın özel olarak 
yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlık
larının görüşü alınarak Başbakanlık tarafından üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 962 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Sadullah Ergin Recep Koral Ali Yüksel Kavuştu 

Hatay İstanbul Çorum 
Mustafa Ataş Sinan Özkan 

İstanbul Kastamonu 
"Madde 1- 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci mad

desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
'Birinci fıkrada belirtilen görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak, 4.12.2004 tarihli ve 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçları hariç 250 nci maddesinin birinci fık
rasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim karan veya 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanının 
yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bil
gileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, 
yirmidört saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç yirmidört 
saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir kararı 
derhal kaldınlır. Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum 
bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. 

Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan kolluk biriminin bulunduğu yer itibariyle yetkili olan 
ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin 
üyesidir. 
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Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, 
kullandığı telefon numaralan veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodundan belir
lenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile tedbire başvurulmasını gerektiren nedenler belir
tilir. Kararlar, en fazla üç ay içinde verilebilir; bu süre aynı usulle üçer ayı geçmeyecek şekilde en 
fazla üç defa uzatılabilir. Ancak, terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere iliş
kin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit 
defalar uzatılmasına karar verebilir. 

Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün 
içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere 
muhafaza edilir. 

İstihbarat faaliyetinde, bu maddede belirtilen suçlann önlenmesi amacıyla ve hâkim karan alın
mak koşuluyla, teknik araçlarla izleme yapılabilir. Aynca, kamu kurum ve kuruluştan ile kamu hiz
meti veren kuruluşlann ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerinden yararlanabilmek için gerekçesini de 
göstermek suretiyle yazılı talepte bulunulabilir. Bu kurum ve kuruluşlann kanuni sebeplerle veya 
ticari sır gerekçesiyle bu bilgi ve belgeleri vermemeleri halinde ancak hâkim karan ile bu bilgi ve 
belgelerden yararlanılabilir. 

Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, birinci 
fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve 
korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykın hareket edenler hakkında, 
görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılannca doğrudan soruş
turma yapılır. 

Hâkim kararlan ve yazılı emirler, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı 
görevlilerince yerine getirilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği 
bir tutanakla saptanır. 

Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum amirleri, Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve ilgili bakanlığın, teftiş elemanlan ve Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon 
tarafından yapılır. 

Bu maddede belirtilen işlemler ile 5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesi kapsamında 
yapılacak dinlemeler, Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde, Kurum başkanına doğrudan bağlı 
"Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı" adıyla kurulan tek bir merkezden yürütülür. Oluşturulan 
bu Başkanlık bir başkan ile teknik, hukuk ve idarî olmak üzere üç uzmandan oluşur. Bu Başkanlık
ta, Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili 
birimlerinden birer temsilci bulundurulur. Verilen görevleri yerine getirmek üzere yeteri kadar da 
personel istihdam edilir. Telekomünikasyon İletişim Başkanı, Telekomünikasyon Kurumu Baş
kanının teklifi üzerine Başbakan tarafından atanır. Telekomünikasyon İletişim Başkanı, Kurul 
üyelerinin sahip olduğu özlük haklanna sahiptir. Ulaştırma Bakanlığı bu merkezle ilgili altyapıyı 
hazırlamakla yükümlüdür. Bu merkezin kuruluş giderleri Telekomünikasyon Kurumu gelirlerinden 
karşılanır. Bu merkezin kuruluşu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlan ile yapım işleri, ceza ve 
ihalelerden yasaklama işleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Söz
leşmeleri Kanunu hükümlerinden muaftır. 

Bu maddede belirlenen usul ve esaslara aykın dinlemeler hukuken geçerli sayılmaz ve bu 
şekilde dinleme yapanlar hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine 
göre işlem yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlık-
lannın görüşü alınarak Başbakanlık tarafından üç ay içinde çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir.' " 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Takdire 
bırakıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Ben de takdire bırakıyorum. 
BAŞKAN - Sayın Ergin?.. 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçeyi okutun efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Maddede sözü edilen merkezin yapısının Kanun tarafından belirlenmesi gerektiğinden mer

kezin kimlerden oluşacağı konusuna açıklık getirilmiştir. 
Ayrıca, maddedeki usul ve esaslara aykırı dinlemelerin hukukî değeri ve bu dinlemeyi yapan

ların karşılaşacakları yaptırım belirlenmiştir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa 

aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE 5.- Jandarma, bu Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendine ilişkin görevleri yerine 

getirirken önleyici ve koruyucu tedbirleri almak üzere, sadece kendi sorumluluk alanında istihbarat 
faaliyetlerinde bulunur. Bu amaçla bilgi toplar, değerlendirir, yetkili mercilere veya kullanma 
alanına ulaştırır. Devletin diğer kolluk ve istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapar. 

"Birinci fıkrada belirtilen görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak, 4.12.2004 tarihli ve 
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçları hariç, 250 nci maddesinin birinci fık
rasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim karan veya 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanının yazılı em
riyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlen
dirilebilir, kayda alınabilir. Bu işlemler, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet 
Kanununun ek 7 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre kurulan merkez tarafından yürütülür. 

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili ve 
görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararım en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dol
ması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır. 

Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan kolluk biriminin bulunduğu yer itibariyle yetkili olan 
ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin 
üyesidir. 

Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, 
kullandığı telefon numaralan veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodundan belir
lenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Kararlar, en fazla üç ay için verilebilir; bu 
süre aynı usulle üçer ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa uzatılabilir. Ancak, terör örgütünün 
faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç ay
dan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir. 

Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün 
içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere 
muhafaza edilir. 
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İstihbarat faaliyetlerinde, ikinci fıkrada belirtilen suçların önlenmesi amacıyla ve hâkim kararı 
alınmak koşuluyla, teknik araçlarla izleme yapılabilir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 
mevcut bilgi ve belgelerden yararlanılabilir. Kamu hizmeti veren kuruluşların, ihtiyaç duyulan bil
gi ve belgeleri, kanuni sebeplerle veya ticari sır gerekçesiyle vermemesi halinde ancak hâkim kararı 
ile bu bilgi ve belgelerden yararlanılabilir. 

Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, birinci fık
rada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve korun
masında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, görev sırasın
da veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır. 

Hâkim kararları ve yazılı emirler, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görev
lilerince yerine getirilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir 
tutanakla saptanır. 

Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum amirleri ve Başbakanın özel olarak 
yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlık
larının görüşü alınarak Başbakanlık tarafından üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi yoktur. 
Şahıslan adına, Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu, Çarıkın Milletvekili Tevfik Akbak, 

Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın söz talepleri vardır. 
Sayın Daloğlu?.. Yok. 
Sayın Akbak?..Yok. 
Sayın Kandoğan?..Yok. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 962 sıra sayılı kanun teklifinin 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Sadullah Ergin Recep Koral Ali Yüksel Kavuştu 

Hatay İstanbul Çorum 
Mustafa Ataş Sinan Özkan 

İstanbul Kastamonu 
"Madde 2.- 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa 

aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
Ek Madde 5- Jandarma, bu Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendine ilişkin görevleri yerine 

getirirken önleyici ve koruyucu tedbirleri almak üzere, sadece kendi sorumluluk alanında 4.12.2004 
tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçları hariç, 250 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçlann işlenmesinin Önlenmesi amacıyla, hâkim 
kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Jandarma Genel Komutanı veya istihbarat baş
kanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit edebilir, dinleyebilir, sin
yal bilgilerini değerlendirebilir, kayda alabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen 
yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç 
yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde 
tedbir derhal kaldınlır. Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok 
edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza 
edilir. Bu işlemler, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 7 nci 
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maddesinin onuncu fıkrası hükmüne göre kurulan merkez tarafından yürütülür. 5271 sayılı 
Kanunun 135 inci maddesi kapsamında yapılacak dinlemeler de bu merkez üzerinden yapılır. 

Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan kolluk biriminin bulunduğu yer itibariyle yetkili olan 
ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin 
üyesidir. 

Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, 
kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodundan belir
lenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile tedbire başvurulmasını gerektiren nedenler belir
tilir. Kararlar, en fazla üç ay içinde verilebilir; bu süre aynı usulle üçer ayı geçmeyecek şekilde en 
fazla üç defa uzatılabilir. Ancak terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere iliş
kin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit 
defalar uzatılmasına karar verebilir. 

Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün 
içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere 
muhafaza edilir. 

Bu maddede belirtilen suçların önlenmesi amacıyla ve hâkim kararı alınmak koşuluyla, teknik 
araçlarla izleme yapılabilir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşların 
ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerinden yararlanabilmek için gerekçesinde göstermek suretiyle yazılı 
talepte bulunulabilir. Bu kurum ve kuruluşların kanunî sebeplerle veya ticari sır gerekçesiyle bu bil
gi ve belgeleri vermemeleri halinde ancak hâkim kararı ile bu bilgi ve belgelerden yararlanılabilir. 

Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, birinci fık
rada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve korun
masında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, görev sırasın
da veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır. 

Hâkim kararlan ve yazılı emirler, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görev
lilerince yerine getirilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir 
tutanakla saptanır. 

Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum amirleri, Jandarma Genel Komutan
lığı ve ilgili bakanlığın teftiş elemanları ve Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya 
komisyon tarafından yapılır. 

Bu maddede belirlenen usul ve esaslara aykırı dinlemeler hukukun geçerli sayılmaz ve bu 
şekilde dinleme yapanlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine 
göre işlem yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlık
larının görüşü alınarak Başbakanlık tarafından üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Yüce Heyetin takdirine bırakıyoruz. 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
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Gerekçe: 
1 inci maddede yapılan değişikliğe uygun hale getirmek için yapılmıştır. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde, ek madde 5 ve çerçeve 2 nci maddeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.-1.11.1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat 

Teşkilatı Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu 
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Millî İstihbarat Teşkilatı; 
a) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşların 

yöneticileri ve istihbarat hizmetlerinden sorumlu kişileri ile istihbaratın tevcihi, istihsali ve istih
barata karşı koyma konularında doğrudan ilişki kurar, uygun koordinasyon yöntemlerini uygular. 

b) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşlara ait ar
şivlerden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim alt yapısından kendi görev sahasına 
giren konularda yararlanır, bunlarla irtibat kurar, bilgi ve belge talep eder. Ancak kamu hizmeti 
veren kuruluşların, istenen bilgi ve belgeleri, kanuni sebeplerle veya ticari sır gerekçesiyle ver
memesi halinde, hâkim karan ile bu bilgi ve belgelerden yararlanılabilir. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Anayasanın 2 
nci maddesinde belirtilen temel niteliklere ve demokratik hukuk devletine yönelik ciddi bir teh
likenin varlığı halinde Devlet güvenliğinin sağlanması, casusluk faaliyetlerinin ortaya çıkanlması, 
Devlet sırnnın ifşasının tespiti ve terörist faaliyetlerin önlenmesine ilişkin olarak, hâkim karan veya 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde MİT Müsteşarı veya yardımcısının yazılı emriyle 
telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlen
dirilebilir, kayda alınabilir. Bu işlemler, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet 
Kanununun ek 7 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre kurulan merkez tarafından yürütülür. 

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili ve 
görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, karannı en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dol
ması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır. 

Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan birimini bulunduğu yer itibariyle yetkili olan ve 5271 
sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin üyesidir. 

Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, 
kullandığı telefon numaralan veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodundan belir
lenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Kararlar, en fazla üç ay için verilebilir; bu 
süre aynı usulle üçer ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa uzatılabilir. Ancak, terör örgütünün 
faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç ay
dan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir. 

Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün 
içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere 
muhafaza edilir. 

Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, Bu Kanunda 
belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtlann saklanmasında ve korunmasın
da gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu madde hükümlerine aykın hareket edenler hakkında, görev sırasında 
veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılannca doğrudan soruşturma yapılır. 
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Hâkim kararları ve yazılı emirler, MİT Müsteşarlığı görevlilerince yerine getirilir. İşlemin baş
ladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır. 

Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum amirleri ve Başbakanın özel olarak 
yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıkları 
ile MİT Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle Başbakanlık tarafından üç ay içinde çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi yoktur. 
1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 962 sıra sayılı kanun teklifinin 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Sadullah Ergin Recep Koral Ali Yüksel Kavuştu 

Hatay İstanbul Çorum 
Mustafa Ataş Sinan Özkan 

İstanbul Kastamonu 
Madde 3.-1.11.1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teş

kilatı Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu fık
radan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Millî İstihbarat Teşkilatı; 
a) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşların 

yöneticileri ve istihbarat hizmetlerinden sorumlu kişileri ile istihbaratın tevcihi, istihsali ve istih
barata karşı koyma konularında doğrudan ilişki kurulabilir, uygun koordinasyon yöntemleri uy
gulayabilir. 

b) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşlara ait ar
şivlerden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim altyapısından kendi görev sahasına 
giren konularda yararlanabilmek, bunlarla irtibat kurabilmek, bilgi ve belge almak için gerekçesini 
de göstermek suretiyle yazılı talepte bulunabilir. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Anayasanın 2 nci 
maddesinde belirtilen temel niteliklere ve demokratik hukuk devletine yönelik ciddî bir tehlikenin 
varlığı halinde Devlet güvenliğinin sağlanması, casusluk faaliyetlerinin ortaya çıkanlması, Devlet 
sırrının ifşasının tespiti ve terörist faaliyetlerin önlenmesine ilişkin olarak hâkim karan veya gecik
mesinde sakınca bulunan hallerde MİT Müsteşan veya yardımcısının yazılı emriyle telekomünikas
yon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda 
alınabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili 
ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, karannı en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dol
ması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır. Bu halde din
lemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur 
ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Bu işlemler, 4.7.1934 tarihli ve 2559 
sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci maddesinin onuncu fıkrası hükmüne göre 
kurulan merkez tarafından yürütülür. 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 
135 inci maddesi kapsamında yapılacak dinlemeler de bu merkez üzerinden yapılır. 

Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan birimin bulunduğu yer itibariyle yetkili olan ve 5271 
sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin üyesidir. 
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Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, 
kullandığı telefon numaralan veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodundan belir
lenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile tedbire başvurulmasını gerektiren nedenler belir
tilir. Kararlar, en fazla üç ay için verilebilir; bu süre aynı usulle üçer ayı geçmeyecek şekilde en faz
la üç defa uzatılabilir. Ancak, terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin 
olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar 
uzatılmasına karar verebilir. 

Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün 
içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere 
muhafaza edilir. 

Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, bu Kanunda 
belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve korunmasın
da gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, görev sırasında 
veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır. 

Hâkim kararlan ve yazılı emirler, MÎT Müsteşarlığı görevlilerince yerine getirilir. İşlemin baş
ladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır. 

Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum amirleri, Başbakanlık teftiş eleman-
lan ve Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılır. 

Bu maddede belirlenen usul ve esaslara aykın dinlemeler hukuken geçerli sayılmaz ve bu 
şekilde dinleme yapanlar hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine 
göre işlem yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları 
ile MİT Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle Başbakanlık tarafından üç ay içinde çıkanlacak 
yönetmelikle düzenlenir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Yüce Heyetin takdirine 

bırakıyoruz. 
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
1 inci maddede yapılan değişikliğe uygun hale getirmek için bu düzenleme yapılmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde 3 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE.- 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde düzenlenen merkez, en geç altı 

ay içinde kurulur. Bakanlar Kurulu bu süreyi uzatmaya yetkilidir. Merkez kuruluncaya kadar 2559 
sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 2803 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi ve 2937 sayılı Kanunun 
6 nci maddesi hükümleri uyannca verilen iletişimin dinlenmesi, tespiti, sinyal bilgileri değerlen
dirilmesi ve kayda alınmasına dair karar veya yazılı emirler, telekomünikasyon hizmeti veren 
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kurum ve kuruluşlar tarafından derhal yerine getirilir; ilgili istihbarat kurumlarının mevcut sistem
lerinin kullanılmasına devam olunur. 

BAŞKAN - Geçici madde üzerinde, şahıslan adına, Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu, 
Çankın Milletvekili Tevfik Akbak ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'm söz talepleri vardır. 

Sayın milletvekilleri?.. Konuşmak istemiyorlar. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 962 sıra sayılı kanun teklifinin geçici maddesinde geçen "Bakanlar Kurulu 

bu süreyi uzatmaya yetkilidir." cümlesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Sadullah Ergin Recep Koral Ali Yüksel Kavuştu 

Hatay İstanbul Çorum 
Mustafa Ataş Sinan Özkan 

İstanbul Kastamonu 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Yüce Heyetin takdirine bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Merkezin kurulmasında Bakanlar Kuruluna verilen süreyi uzatma yetkisi kaldırılarak belirtilen 

sürede merkezin kurulması zorunluluk haline getirilmektedir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, şahısları adına, Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu, Çankırı 

Milletvekili Tevfik Akbak, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'm söz talepleri vardır. 
Sayın milletvekilleri, konuşma talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunmadan önce, oyunun rengini belirtmek üzere, İçtüzüğün 86 ncı 

maddesine göre, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'm söz talebi vardır. 
Sayın Kandoğan?.. Yok. 
Teklifin tümünü oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
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Sayın Bakanın bir konuşma talebi vardır. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; gerçekten, terörle mücadele ve bazı suçların önlenmesi bakımından önemli bir boşluğu 
gideren bu yasa, katkılarınızla, desteğinizle, oylarınızla kabul edilmiş bulunuyor. 

Ben, bu bakımdan, başta çok Değerli Başkanımız, Başkanlık Divanımız ve burada görev yapan 
arkadaşlarımız olmak üzere, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum; ülkemiz için 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Saygılarımla efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Sayın milletvekilleri, 8 inci sıraya alınan, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Salih 
Kapusuz'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

8.- Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyon
ları Raporları (1/1043, 2/539) (S.Sayısı:975) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, Ordu Milletvekili Cemal Uysal; şahıslan 

adına, Samsun Milletvekili Ahmet Yeni ve Ordu Milletvekili Cemal Uysal söz istemişlerdir. 
Sayın Uysal, hem şahsınız hem grup adına mı, sadece grup adına mı? 
CEMAL UYSAL (Ordu) - Sayın Başkan, ikisi birlikte. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Uysal. 
AK PARTİ GRUBU ADINA CEMAL UYSAL (Ordu) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekil

leri; görüşülmekte olan 975 sıra sayılı kanun üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum; 
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Çok değerli milletvekilleri, özelleştirme, esas itibariyle, siyasî olarak, ekonomik manada genel 
bir tercihi içeren bir hadisedir. Bu bakımdan, ben, Grubum adına konuşurken, siz çok değerli mil
letvekillerine ve muhterem halkımıza, özelleştirmenin tarihî geçmişi ve ekonomik derinliklerini, 
çok genel hatları itibariyle ve kısaca arz etmek istiyorum. 

1700'lü yılların ikinci yansında başlayan sanayileşme devrimi hızla ilerlerken iki temel düşün
ce gelişti; bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz, devletçi, sosyalist ve Marksist düşünce; diğeri de, 
liberal düşünceydi. Bu iki düşüncenin tartışıldığı temel veri şuydu: Üretim faktörlerinin mülkiyeti 
ve idaresi devletin elinde mi bulunsun, özel kişi ve kuruluşlann elinde mi bulunsun; bu, yüzelli yıl 
tartışıldı. Bazı grup ülkeler, fikrî planda da, tatbikatta da devletin elinde bulunması noktasında bir
leştiler ve bunun ortasında, teorik olarak Marks yer aldı. Marksist ideolojinin 1917 yılında Rusya'da 
siyasî bir rejim haline gelmesi, bir iktisat ve cemiyet sistemi haline gelmesiyle birlikte devletçilik 
Rusya'da kuruldu ve bu sistem hem liberal ekonomiyi hem de liberal demokrasiyi, liberal siyaseti 

(x) 975 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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kabul etmedi. Hem ekonomik hem de siyasî gücü tek merkezde toplayan güç merkezli böyle bir 
rejim, ekonomik manada başarılı olamadı ve biliyorsunuz, yıkıldı gitti. Tabiî, o yıkıldıktan sonra 
görüldü ki, Rusya gibi devletçiliği çok katı şekilde uygulayan ülkeler, perde kalktıktan sonra görül
dü ki, geri kalmış bir üçüncü dünya ülkesi durumundadır. 

Diğer ülkelerde, özellikle, Batı Avrupa'nın ve Amerika'nın kabul ettiği ve birçok ülkenin kabul 
ettiği, liberal ekonomiyi, liberal demokrasiyi, liberal siyaseti kabul eden ülkelerde ise, üretim fak
törlerinin mülkiyeti ve yönetiminin özel sektöre ve kişilere verilmesi ve bu istikamette politikalar 
oluşturulması hususunda bir mutabakat hâsıl oldu ve bu ülkeler ekonomik manada da liberalizmi 
benimsediler. Sonunda bu ülkeler, bildiğiniz gibi, çok geliştiler, çok zenginleştiler, toplumun 
refahını çok üst seviyeye getirdiler; aynı zamanda, liberal demokrasi sayesinde de toplumu büyük 
bir mutluluğa, büyük bir huzura getirdiler. 

Tabiî, özel sektöre dayalı ekonomik rejim nedir; özel sektöre dayalı liberal ekonomik rejim, 
temel yapısı itibariyle serbest piyasaya, rekabete, özel mülkiyete ve piyasanın serbestliğine, 
tüketicinin tercihine dayanan bir rejimdir. Böyle bir rejimde, özel firmalar çok çeşitli mallarını, üret
tikleri mallan, piyasada çok çeşitli talepte bulunan, çok sayıda insana sunarlar ve bunu sunduktan 
sonra o piyasa rasyonel bir baza oturur ve böylece ekonomik bakımdan da toplum daha hür, daha 
demokratik bir yapıya kavuşur. 

Tabiî, siyasî demokrasi de, bildiğimiz gibi, çok sayıda partinin bulunduğu, onların da aynen 
ekonomide olduğu gibi fikrî olarak, siyaseten sosyal ve ekonomik programlarını halka sundukları 
ve halkın bu sunuma cevap verdiği ve böylece tamamen demokratik bir ortamda partilerin faaliyet 
gösterdiği bir rejimdir. 

Neden acaba özel sektör rejimleri başarılı oldu da, kamu sektörü başarılı olamadı; çünkü, dev
let memurunun kendisine ait olmayan işletmede işlemlerinin riskine katlanmadan, kâr ve zarar en
dişesi olmadan, iflas endişesi olmadan o işletmeyi yönetmesi, becerisini, kabiliyetini bu işletmeye 
yeteri kadar verememesi, o işletmelerin kârından veya zararından... Zarar etmemesi veya istifade et
memesi sonucunda, bu işletmeler, kamu işletmeleri, muvaffak olamadı. 

Tabiî, komünist rejimler hiç özel sektörü kabul etmemesine rağmen, liberal ülkeler, Amerika, 
Avrupa, daha birçok ülkeler, liberal bir ekonomiye sahip olmalarına rağmen, devletin içinde bir
takım, devlete ait işletmeler meydana getirdiler. Bunlar, karma ekonomi olarak anıldı; bu işletmeler, 
Amerika'da, Avrupa'da bundan yüz yüzelli sene evvel çok kuruldu, çok işletildi; ama, bir sonuç 
alınamadı. Şimdi, aşağı yukarı hepsi tasfiye oldu. Artık, özel işletmelerin dışında, devlette bir işlet
menin bulunması kabul edilmiyor. 1960'h yıllarda kamulaştırma furyası vardı. Ben çok iyi 
biliyorum, 1960'lı yıllarda, 1960'h yılların sonunda, Fransa'da, Renault Fabrikası devletleştirilmiş
ti. Şimdi, tamamen bunun tersi bir tatbikat, uygulama var dünyada. 

Şimdi, burada, bir noktaya daha gelmek istiyorum. Özellikle kaynaklara ulaşma bakımından 
sübvansiyonlarla, özel sektör olsun KİT'ler olsun devlete ait işletmeler olsun, kaynaklara ulaşma 
bakımından bir gayreti, bir çabası, bir rasyonalitesi yoksa, verime dayalı bir kaynak elde edemiyor
sa, birtakım sübvansiyonlarla, birtakım yardımlarla kaynaklara kolayca ulaşıyorsa, öyle işletmenin 
muvaffak olması mümkün değildir. İşte, KİT'lerin başına gelen de budur. 

Devlet ancak tekel olduğu zaman başarılı olur. Tekel olmadığı zaman, devletin başarılı olması 
mümkün değildir. Oraya özel sektör girdiği andan itibaren, devlet işletmesi bocalamaya başlar, dev
lete daha fazla yük olur ve sonunda çekilmez hale gelir. İşte şimdi olan da budur. Artık, devlette, iş
letme mahiyetinde, yani, özel mal ve hizmet üreten işletme artık devlet yapısı içinde yok, bunlar kabul 
edilmiyor. Bundan sonraki sorun, tahmin ediyorum, gayri safî millî hâsılanın yüzde 40'lanna ulaşan 
devlet bütçelerinin, yani, devleti mega devletten malî devlete getiren uygulama, devlet bütçelerinin 
çok büyümüş olması, bundan sonra ele alınacak, tartışılacak konunun bu olduğuna inanıyorum; ama, 
bundan sonra artık global ekonomide devlete ait işletmelerin muvaffak olması mümkün değildir. Bu 
bakımdan, özelleştirme, ekonomi mantığı bakımından çok geçerli ve çok yerindedir. 
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Bu vesileyle, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Uysal. 
Şahsı adına, tasarının tümü üzerinde, Samsun Milletvekili Sayın Ahmet Yeni; buyurun. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 975 sıra sayılı Özelleştirme 

Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Özelleştirme, ülkemizin gündemine, ilk kez 1984 yılında, karma ekonomiden serbest piyasa 
ekonomisine geçiş sürecinde, diğer alt ve üst yapı reformlarının bir unsuru olarak girmiştir. Özel
leştirme çalışmalarıyla ilgili ilk hukukî düzenleme 1984 yılında yapılmış, Kasım 1994'te yürürlüğe 
giren 4046 sayılı Kanunla özelleştirmenin yasal altyapısı büyük ölçüde tamamlanmış, Ağustos 
2003'te ise bu kanunla ilgili bazı yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 

Bugüne kadar yapılan özelleştirme uygulamaları çerçevesinde, devletimiz, çimento, süt ürün
leri, yem ve orman ürünleri, havaalanı, yer hizmetleri, uçak ikram hizmetleri ve akaryakıt dağıtım 
sektörlerinden tamamen, gübre, turizm, tekstil, et ve balık ürünleri, kâğıt ve selüloz, deniz 
taşımacılığı sektörlerinden yandan fazla oranda ve demir-çelik ile liman işletmeciliği sektörlerin
den kısmen çekilmiştir. 

Çaybank ve Şekerbankta yer alan küçük oranlardaki kamu hisselerinin satışıyla başlayan kamu 
bankalarının özelleştirilmesine, daha sonra Sümerbank, Etibank, Denizbank ve Anadolubankın 
özelleştirilmesiyle devam edilmiş, 1988 yılında ise Türkiye İş Bankasındaki yüzde 12,3 oranındaki 
kamu hissesi özelleştirilmiştir. 1986 yılından bu yılma, 244 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış 
işlemi yapılmış ve bu kuruluşlardan 185'inde hiç kamu payı kalmamıştır. Özelleştirme programın
da, bugün itibariyle, hisselerinin yüzde 50'sinden fazlası devlete ait 18 kuruluş ve hisselerinin yüz
de 50'si devlete ait olan 8 adet iştirak bulunmaktadır. 

Bildiğiniz gibi, cuma günü, özelleştirilmesi onbeş yıldır gündemde olan Türk Telekom, bu 
kurumun yüzde 55 hissesinin özelleştirilmesine ilişkin ihalede 6 550 000 000 dolarla en yüksek tek
lifi veren Oger Telekom Ortak Girişim Grubunda kalmıştır. Böylece, özelleştirme uygulamaların
daki kararlılığımızın bir sonucu olarak, Türk Telekomun satış ihalesi, beklenenin üzerinde bir 
rakamla sonuçlanmış ve cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirme ihale rakamına ulaşmıştır. Ül
kemize hayırlı olmasını yürükten diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de satışı gündemde olan bazı kamu kuruluşlarının 
stratejik önemi haiz olduklarından bahisle, satışına karşı çıkanlar var. Sayın Başbakanımızın da 
ifade ettikleri gibi, Türkiye'nin özelleştirme sorunu ile Türkiye'de özgürlük sorunu doğrudan bir
biriyle alakalıdır. Özgürlüğe kuşkuyla bakanlar, üretime de sermayenin tabana yayılmasına da 
demokrasiye de kuşkuyla bakanlardır. Bunlar, bu ülkede elde ettikleri imtiyazları koruma endişesiy
le özelleştirmeye karşı duranlardır. Şurası muhakkaktır ki, özelleştirme, ülkemizde uygulanmakta 
olan yapısal reform sürecinin en önemli unsurlarından biridir. Devletin yeniden yapılanması için, 
özelleştirme, siyasî kararlılıkla, kamu kuruşları ve bağımsız düzenleyici kurumlarla işbirliği 
içerisinde, artan bir hızla sürdürülmektedir. 

Özelleştirme sürecinde, hem yurtiçi hem de -Türk Telekom örneğinde gördüğümüz gibi- yurt
dışı yatmmcılann yoğun ilgi ve katılımını gözlemliyoruz. Özelleştirme sürecinde olumlu gelişmeler 
kaydediyoruz. Bugüne kadar özelleştirmeden elde ettiği parayla, özelleştirmede istihdam ettiği in-
sanlann maaşını bile ödeyemeyen Özelleştirme İdaresi, artık, bu süreci gerilerde bırakmış ve şim
di, borçlannı öder, hazineye para aktarır hale gelmiştir. 
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Özelleştirme uygulamaları, kamu finansmanına ekgelir temin etme amacının çok ötesinde, 
ekonominin sağlıklı ve dengeli bir yapıya kavuşturulması, ekonomik hayatın, serbest piyasa 
ekonomisi kurallarına göre işletilmesi amacını yürütmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, özetle, bugün görüşmekte olduğumuz kanun tasarısında 
öngörülen değişikliklerle, bazı kavramların farklı anlaşılması ve yorumlanması nedeniyle oluşan 
kargaşanın giderilmesi, yoruma muhtaç veya uygulamada tereddütlere neden olan bazı hükümlerin 
tereddüte ve yoruma mahal bırakmayacak şekilde açık ve net bir şekilde düzenlenmesi, terim ve 
kavram birliğinin temini suretiyle, açık ve anlaşılır bir kanun metnine ulaşması amaçlanmıştır. 

Öte yandan, 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yer alan, belirli istekliler arasında ihale 
usulünde zaman içerisinde karşılaşılan uygulama zorluklarını giderebilmek ve bu ihale usulüne iş
lerlik kazandırabilmek amacıyla, bahsi geçen kanunda yer alan, diğer ihale usullerinde aranan bazı 
koşullardan istisna tutularak, ayrı bir ihale usulü olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Yine, 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan, iş kaybı tazminatı ile 22 inci mad
desinde yer alan, nakle tabi personelin nakline ilişkin hükümlerde uygulamada karşılaşılan ve 
hukukî ihtilaflara sebep olan bazı hususlar yeniden düzenlenmek suretiyle, hukukî ihtilafların en aza 
indirilmesi amaçlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu vesileyle, sözlerime son verirken, tasarının getirdiği 
düzenlemelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yeni. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyelerimiz arasındaki ihtilaftan dolayı oylamayı elektronik oylama 

cihazıyla yapacağım. 
Oylama için 3 dakika süre vereceğim. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır, tasarının maddelerine geçilmesi 

kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE VE BAZI KANUN VE 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
DA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPDLMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun adı "Özelleştirme Uygulamaları Hak
kında Kanun" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- 4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (ı) bendinde yer alan "sair akitler yoluy

la tasarruf etmelerine", ibaresinden sonra gelmek üzere "2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi 
uyannca işlem tesis edebilmelerine," ibaresi eklenmiş, aynı maddenin (n) bendinde yer alan "kap
samına" ibaresi "programına" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

- 1 9 9 -



T.B.M.M. B:125 3.7.2005 0 : 3 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- 4046 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "maddesinde yer 

alan oran ve miktarları geçmemek üzere" ibaresi "maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde" şek
linde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- 4046 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"b) Bu Kanunun 22 nci maddesi gereğince yapılacak ödemelerde," 
BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5.- 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (B) bendinin (c) alt bendinde yer alan 

"Değer tespit sonuçlan, kuruluşun özelleştirilmesine ilişkin ihale sonuçlarının onaylanmasını 
müteakip idare tarafından kamuoyuna duyurulur." ibaresi "Değer tespit sonuçlan, kuruluşun özel
leştirme işlemi tamamlanarak devir sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden 
sonra kamuoyuna duyurulur." şeklinde değiştirilmiş, (C) bendinin (c) alt bendinde yer alan "Pazar
lık usulü" ibaresi ile başlayan paragrafın birinci cümlesinin sonuna "Sermayesindeki kamu payı 
yüzde onbeşin altında olan iştirak hisselerinin özelleştirilmesinde birden fazla teklif alınması şartı 
aranmaz." ibaresi eklenmiş ve (c) alt bendinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Belirli istekliler arasında ihale usulü: Çıkılan ihaleden sonuç alınamaması halinde, Kurulun 
onayı alınmak kaydıyla belirli istekliler arasında ihale usulü ile ihale yapılabilir. Bu usulle yapılacak 
ihaleler için alınacak tekliflerde teknoloji, yatınm, üretim ve istihdam şartlanndan hangisinin veya 
hangilerinin aranacağı ve diğer esaslar hazırlanacak ihale şartnamesinde belirtilir. Hazırlanacak 
ihale şartnamesi çerçevesinde istekli veya isteklilerden proje ve taahhütlerini içeren teklifleri alınır. 
Tekliflerin alınmasından sonra istekli ya da isteklilerle tek tek veya müştereken görüşme yapıl
masına ihale komisyonunca karar verilir. Yapılacak görüşmeler sonucunda ihale sonuçlan karara 
bağlanmak üzere İdarece Kurula sunulur." 

BAŞKAN- 5 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6.- 4046 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
"A) Mevcut durumlan itibanyla anonim şirket statüsünde olan kuruluşlann ana sözleş

melerinin bu Kanun hükümlerine uygun hale getirilmelerine, anonim şirket statüsünde bulun
mayanlardan gerekli görülenlerin ana sözleşmelerinin hazırlanarak anonim şirkete dönüştürül
melerine, sermayesinin tamamı İdareye ait olan anonim şirket statüsündeki kuruluşlann aktiflerinin, 
anonim şirket statüsünde olmayan kuruluşlann ise varlıklannın tamamının veya bir kısmının özel
leştirme programında bulunan ve sermayesinin tamamı İdareye ait başka bir anonim şirkete veya 
kuruluşa bedelli veya bedelsiz olarak devrine, anonim şirket statüsünde olanlann aktiflerinin bir kıs
mının ayni sermaye şeklinde konularak yeni şirket/şirketler kurulması suretiyle bölünmelerine veya 
yeni bir şirket halinde birleşmelerine veya tasfiyesiz infisah suretiyle birleşmelerine İdarece karar 
verilir ve bunlann ana sözleşmeleri İdare tarafından onaylanır. Bu bentte belirtilen işlemler hakkın
da Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uygulanmaz." 
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BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7.- 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde geçen "İş ve İşçi Bulma Kurumu" 

ibareleri, "Türkiye İş Kurumu" şeklinde, aynı maddenin; birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekil
de ve dördüncü fıkrasının birinci cümlesi "İş kaybı tazminatı, günlük net asgari ücretin iki katıdır." 
şeklinde değiştirilmiş ve son cümlesi madde metninden çıkarılmıştır. 

"Bu Kanuna göre özelleştirme kapsamına alman kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştirmeye 
hazırlanması, özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen ya da tamamen durdurul
ması, süreli ya da süresiz kapatılması veya tasfiye edilmesi nedeniyle; bu kuruluşlarda iş sözleş
mesine dayalı olarak ücret karşılığı çalışanlardan iş sözleşmeleri tabi oldukları iş kanunları ve top
lu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde sona ermiş olanlara, kanunlardan ve 
yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminatları dışında ilave olarak iş kaybı tazminatı 
ödenir. Ayrıca, bunların mesleklerinde geliştirilmesine, bir meslekte yetiştirilmesine veya meslek 
edindirilmesine ilişkin eğitim giderleri ile yeni iş bulmalarına katkı sağlamak amacıyla yapılacak 
giderler Özelleştirme Fonundan karşılanır. Özürlü personele (ilgili kanunların öngördüğü I, II ve III. 
derece), bu maddede belirtilen tutarın iki katı olarak iş kaybı tazminatı ödenir. İş kaybı tazminatı 
ödenmesi ve sağlanabilecek diğer hizmetlere ilişkin işlemler Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülür." 

"Özelleştirme Fonu gelirlerinden, iş kaybı tazminatı ödenmesi veya diğer hizmetlerden kay
naklanacak giderlerin karşılanması amacıyla ayrılacak tutarlar, öncelikle iş kaybı tazminatı öden
mesinde kullanılır. İş kaybı tazminatlarının ödenmesi ve diğer hizmetlerle ilgili giderlerin karşılan
ması amacıyla yurt içinden ve/veya yurt dışından sağlanacak özel tahsisli kaynaklar; Kurul tarafın
dan belirlenecek sermayesinin yandan fazlası kamuya ait bir bankada Türkiye İş Kurumu Genel 
Müdürlüğü adına açılacak "Özelleştirmeye Bağlı İş Kaybı Tazminatı ve Diğer Hizmetler Hesabı"na 
yatırılır. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü bu hesabın kullanılması ve değerlendirilmesi ile 
görevli ve yetkilidir. Nakit durumunun yetersizliği sebebiyle ivedi ve zorunlu harcamaların 
yapılamaması halinde; İdare, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Özelleştirme 
Fonundan yapılacak aktarmalara mahsuben "Özelleştirmeye Bağlı İş Kaybı Tazminatı ve Diğer 
Hizmetler Hesabı"na aktarma yapmaya yetkilidir." 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8.- 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 22.- Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş veya 

İdare tarafından istihdam fazlası personel belirlenmesi ya da bu kuruluşların kısmen veya tamamen 
satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin dur
durulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde; bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibanyla 
657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa tâbi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş 
kanunlanna tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan 
genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, 
bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman un
vanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personel, kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek 
üzere yukanda belirtilen işlemlerin tamamlanmasından itibaren onbeş gün içerisinde İdare tarafın
dan Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Nakil hakkı tanınan bir kadro veya pozisyonda görev 
yapmakta iken İdare tarafından ihdas edilen ve iş kanunlanna tâbi olan kadrolara atanmayı kabul 
edenler ile kuruluş özelleştirme programına alındıktan sonra kuruluşa naklen veya açıktan atanan-
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lar bu madde ile getirilen nakil hakkından yararlanamaz. îdare, özelleştirme programındaki kuruluş
larda nakil hakkı kapsamında yer alan kadro ve pozisyonlardan boş bulunanları iptal etmeye, kad
ro ve pozisyonların yerini, aynı kuruluş bünyesindeki şirketler veya işyerleri arasında değiştirmeye 
yetkilidir. Özelleştirme programındaki herhangi bir kuruluşun personeli, İdare tarafından özelleş
tirilecek kuruluşlarda görevlendirilebilir ve yetkilendirilebilirler. 

Nakle tâbi personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kazanılmış hak aylık 
derecesinden aşağı olmamak kaydıyla, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 
bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit 
edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içerisinde ataması teklif edilir. 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının (özelleştirme kap
samındaki kuruluşlar hariç) mevcut boş kadro veya pozisyonlarına da ihtiyaçlar doğrultusunda 
atama teklifi yapılabilir. Bu personelden 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı 
cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer 
statülerdeki personelin atama teklifleri Araştırmacı unvanlı kadrolara yapılır. Ancak (1) sayılı cet
velde yer alan, mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel 
bir yeterlik sınavı sonucunda göreve alınanların atama teklifleri, söz konusu görev unvanına uygun 
kadrolara yapılır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı 
yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içerisinde bu kurum ve kuruluş 
tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. Naklen atanan personel hakkında geçici 9 un
cu madde hükümleri dikkate alınır. 

Kuruluşun satılması veya devredilmesi halinde bu kuruluşta çalışan nakle tâbi personelin 
ataması yukarıdaki hükümlere göre yapıldıktan sonra atama emri, ilgili personele atamayı yapan 
kurum veya kuruluş tarafından, istihdam fazlası personel için yapılacak atama emri ise kuruluşu 
tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Personelin işe başlama 
sürelerine ve işe başlamama halinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 62 ve 63 üncü maddeleri hükümlerinin uygulanmasından atamayı yapan kamu kurum 
ve kuruluşu sorumludur. Kurum ve kuruluşlar atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu en 
geç onbeş gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. Yeni kurumunda görevine baş
layan personel istekleri halinde, boş kadro bulunması ve ilgili mevzuata uygun olması şartıyla eski 
kadro veya pozisyonuna uygun kadrolara kurumlarınca atanabilirler. Askerlik görevlerini yapmak
ta olanlar için yukarıdaki süreler terhislerini takip eden aybaşından itibaren başlar. Bu madde 
gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak nakil sebebiyle boşalan kadro ve pozisyon
lar, boşaldıkları tarihten itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. 

Bu maddenin birinci fıkrasına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Dev
let Personel Başkanlığına bildirilen personelin, kuruluşun kamu tüzel kişiliğinin sona erdiği tarih
ten, yeni kurumlarında göreve başlayacakları tarihi takip eden aybaşına kadar geçecek süreye iliş
kin olarak eski kadro veya pozisyonlarına ait aylık, ücret, varsa ikramiye ve ücrete bağlı diğer malî 
haklan ile yeni kurumlarında göreve başlayacakları tarihe kadar geçecek süredeki sosyal hak ve 
yardımlan (harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yardımı) Özelleştirme Fonundan 
ödenir ve bunlardan T.C. Emekli Sandığına tâbi olanlann bu süre içinde Sandıkla olan ilgileri 
devam eder. Eski görev yerinden alınan aylık ve diğer mali haklar için borç çıkanlmaz ve kurum
lar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz. Personelin Devlet Personel Başkanlığına bildirildik
leri tarihten yeni görev yerlerine başlayacaklan tarihe kadar geçecek süredeki aylık ve ücretlerin
deki artışlar, beşinci ve altıncı fıkralann uygulanmasında dikkate alınmaz. Bu personelden nakil 
sürecinde emekli olanlara T.C. Emekli Sandığınca ödenen emekli ikramiyeleri, makam, görev ve 
temsil tazminatları ile ölüm yardımlan, ödenmesini takiben iki ay içerisinde faturası karşılığında 
Hazine tarafından T.C. Emekli Sandığına ödenir. Nakil hakkına sahip olarak iş kanunlanna tâbi 
çalışmakta iken özelleştirme uygulamalan nedeniyle istihdam fazlası personel olarak belirlenenler-
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den, kararın kendilerine tebliği tarihinden başlayarak on gün içinde nakil hakkından vazgeçtiğini 
beyan edenlerin iş sözleşmeleri feshedilmiş sayılır ve bunların ihbar ve kıdem tazminatları Özelleş
tirme Fonundan karşılanır. Kuruluşun özelleştirme uygulaması sonucu nihai devir işlemlerinin 
onaylanmasına ilişkin kararın Resmi Gazetede yayımından itibaren on gün içinde nakil hakkından 
vazgeçtiğini çalıştığı kuruluşa yazılı olarak bildiren nakil hakkına sahip iş kanunlarına tâbi per
sonelin de iş sözleşmeleri feshedilmiş sayılır ve bunların ihbar ve kıdem tazminatları Özelleştirme 
Fonundan karşılanır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere isimleri Devlet Per
sonel Başkanlığına bildirilenlerden; nakil süreci içerisinde kıdem tazminatına hak kazandıracak 
şekilde iş sözleşmeleri sona erenlerin kıdem tazminatları da Özelleştirme Fonundan ödenir. İş 
kanunlanna tâbi olarak çalışmakta iken, bu madde gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
nakledilen personele kıdem tazminatı ödenmez ve bunların önceden kıdem tazminatı ödenmiş 
süreleri hariç, kıdem tazminatına esas hizmet süreleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır. 

Bu madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen sözleşmeli personel ile 
iş kanunlarına tâbi personele, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozis
yonlarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları sözleşme ücreti, ücret (fazla 
mesai ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri 
adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledil
diği kurum veya kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, ik
ramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dahil), makam tazminatı, 
temsil tazminatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti, ücret, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, döner 
sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders 
karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, 
herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak 
ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlannda isteğe bağlı olarak herhangi bir 
değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir. 

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen kadrolarda görev 
yapmakta iken nakle tâbi tutulan personelin (bu Kanuna göre anonim şirket halinde birleştirilen 
kuruluşlardaki personel dahil), Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına 
ilişkin olarak bildirim tarihi itibanyla almakta oldukları aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet taz
minatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı bir bütün olarak, göreve başladıkları 
tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süre ile saklı tutulur ve şahsa bağlı haktan yarar
lanılan süreler 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin 
hesabında (daha önce nakledilenler dahil) dikkate alınır. İlgililerin yeni kadrolarına atandıkları 
tarihten önce, eski kadroları için mevcut olan ve saklı haklar kapsamında bulunan gösterge, puan, 
oran ve katsayı artışları şahsa bağlı haklarda artış sayılır. Ancak eski kadro için bu tarihten sonra ih
das edilmiş hiçbir malî ve sosyal hak ve yardım ile sair ödemeler şahsa bağlı hak kapsamında değer
lendirilmez. Atanılan kadrodaki derece yükselmeleri veya kademe ilerlemeleri, aylık gösterge ve ek 
gösterge dışındaki ödemelerde, şahsa bağlı olarak saklı tutulan hakların ödendiği eski kadronun 
derecelerinin yükseltilmesi veya kademelerinin ilerletilmesi sonucunu doğurmaz. Bu personelin (bu 
Kanuna göre anonim şirket halinde birleştirilen kuruluşlardaki personel dahil), Devlet Personel 
Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibanyla almakta ol
dukları aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık taz
minatı dahil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ücret (fazla mesai ücreti hariç), 
ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutannm (bu tutar sabit bir 
değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum ve kuruluş tarafından şahsa bağlı hak olarak ödenen 
aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı 
ödemeleri ile şahsa bağlı hak dışında yapılan ikramiye, ücret, ek ücret, ek ödeme, ek tazminat, teş-
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vik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai üc
reti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması 
hâlinde aradaki fark tutan, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanmcaya kadar 
ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe 
bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere şahsa bağlı hak uy
gulaması ile fark tazminatı ödenmesine son verilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9.- 4046 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin (a) bendinde yer alan "(sözleşmeler 

dahil)" ibaresi "(danışmanlık hizmet alımları ile nihai devir işlemlerine ilişkin sözleşmeler dahil)" 
olarak değiştirilmiş ve aynı bendin sonuna "İdarenin taraf olduğu dava ve takiplerde, İdare her tür
lü harçtan muaftır. Özelleştirme uygulamalarına ilişkin idari davalar, ilk derece mahkemesi olarak 
Danıştayda görülür." ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10.- 4046 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
"EK MADDE 3.- Özelleştirme programına alınmış kuruluşlara ait veya bu kuruluşların müş

terek maliki bulunduğu gayrimenkullerden varsa diğer malikler ile de anlaşarak, 634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanunundaki şartlar aranmaksızın, İdarenin talebi üzerine yirmi gün içinde tapu sicil 
müdürlüklerince tapuda kat mülkiyeti kütüğüne bağımsız bölümler hâlinde tescil edilir. Bu işlemin 
yapılması sırasında kat mülkiyetine geçiş için kadastro müdürlüğünce zemindeki fiili durumu tes
pit eden plân, vaziyet plânı sayılır ve anılan Kanunun 12 nci maddesinin (b) bendinde yazılı fotoğ
rafın kuruluş temsilcisince tasdik edilmesi yeterli görülür ve başka bir belge aranmaz." 

BAŞKAN - Ek madde 3'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek madde 4'ü okutuyorum: 
"EK MADDE 4.- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hük

münde Kararnamenin eki cetvelin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait bölümünden çıkarılmış, ek
li (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cet
velin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir." 

BAŞKAN - Ek madde 4'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek madde 3 ve ek madde 4'le birlikte madde 10'u oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11.- 4046 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrasında yer alan "ve İstanbul tem

silciliği" ibaresi, 10 uncu maddesinin (k) bendi, 16 ncı maddesi, 17 nci maddesinin (A) bendinin 
son cümlesinde yer alan "ve hangi süre içinde" ibaresi, 19 uncu maddesinin (B) bendinin (c) alt ben
di yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN - 11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 12.- 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 3- Özelleştirme programındaki kuruluşlara ait veya kuruluş lehine irtifak/kul

lanım hakkı alınmış arsa ve arazilerin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik 
Kanunu kapsamında bulunması halinde bu yerlerde genel ve özel kanun hükümlerine göre imar 
plânlarını yapmaya ve onaylamaya yetkili olan kuruluşlardan (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kül
tür ve Turizm Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, belediyeler ve il özel idareleri) görüş alınarak 
çevre imar bütünlüğünü bozmayacak her tür ve ölçekte imar plânları ve imar tadilatları ile mevzi 
imar plânlan Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanarak Özelleştirme Yüksek 
Kurulunca onaylanmak suretiyle yürürlüğe girer. İlgili kuruluşlar bu arsa ve arazilerin imar fonk-
siyonlannı beş yıl süreyle değiştiremezler. İlgili kuruluşlar görüşlerini on beş gün içinde bildirir. Bu 
plânlara göre yapılacak yapılarda her türlü ruhsat ve diğer belgeler ile izinler ilgili mevzuat çer
çevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca verilir." 

BAŞKAN -12 nci madde üzerinde, şahsı adına, Trabzon Milletvekili Asım Aykan. 
Sayın Aykan, buyurun. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 975 sıra sayılı yasanın 12 nci 

maddesi üzerinde görüşlerimi arz etmek için söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu tasanyla 3194 sayılı İmar Kanununu değiştiriyoruz ve özelleştirmeye 
tabi tutmuş olduğumuz alanlarda, Kıyı Kanunu ve Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında olan yerler
deki imar planı yapma yetkisini, bu yasayla beraber Özelleştirme İdaresine veriyoruz. 

Tabiî, ilk bakışta normal bir düzenleme gibi gözükmüyor; çünkü, özellikle yerelleşmeyi hedef 
alan hükümetimiz, geçmiş yıllardaki teamüllerin de istikametinde, tabiî olarak, imar planı yapma 
yetkisini yerel yönetimlere bırakmak durumundadır; ancak, uygulamalar, özelleştirme sonucunda 
vatandaşımızın tasarrufuna geçen yerlerdeki imar planı uygulamalarının istediğimiz ölçüde ve 
süratle bitirilmediğini gösteriyor. Siz, özelleştirmeye talip bir insansınız, para veriyorsunuz, bir yer 
alıyorsunuz, sonra gidiyorsunuz yatırım yapmak için başvuruyorsunuz. Bir kısmı Kıyı Kanununu 
ilgilendiriyor; Bayındırlığa gidiyorsunuz, bir kısmı Turizmi ilgilendiriyor, bir kısmı da belediyeleri 
ilgilendiriyor, vatandaş kan ter içerisinde kalıyor ve bu örnekleri gören insanlar da Türkiye'de özel
leştirme ihalelerine girmiyorlar. 

Haklı olarak eleştiri getiren arkadaşlarımız var "biz, yerel yönetimlerin elinden imar planı yap
ma yetkisini mi alıyoruz" biçiminde. İhtiyaç olduğu için böyle bir düzenlemeye, bu yola gidilmiş
tir; yoksa, genelde düzenleme yetkisi belediyelerindir. 

Buradan, belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak yerel yönetimlere seslenmek is
tiyorum. Özelleştirme sonucunda böylesine yerlere talip olan arkadaşlarımıza biraz daha kolaylık 
gösterilmesi gerektiği uygulamalardan anlaşılıyor. 

Tabiî ki, imar planı yapma şartlanna uygun biçimde hareket edecektir Özelleştirme İdaresi; 
yani, nâzım plan, plan yapma şartları ortadadır ve ilgili kurum ve kuruluşlann görüşünü de istemek 
zorundadır. Şayet ilgili kurum ve kuruluşlann görüşlerine aykırı bir hareket tarzı olursa, yargı yolu 
açıktır. Hiçbir zaman plan koşullarını bozan uygulamalan Özelleştirme İdaremizin de yap
mayacağına inanıyorum. 

Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Aykan. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 975 sıra sayılı kanun tasarısının 12 ncİ maddesiyle 3194 sayılı İmar 

Kanununa eklenen ek madde 3'ün birinci fıkrasında geçen "Bayındırlık ve İskân Bakanlığı" 
ibaresinin parantez dışına alınarak "Bayındırlık ve İskân Bakanlığının uygun görüşü ve diğer yet
kili kuruluşlardan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Faruk Çelik Recep Koral Hüsnü Ordu 
Bursa İstanbul Kütahya 

İbrahim Hakkı Birlik Öner Gülyeşil Fikret Badazlı 
Şırnak Siirt Antalya 

Hamit Taşçı 
Ordu 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa)- Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul)- Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Ülke genelindeki plan bütünlüğüne uygun planlanması imkânı getirilmesi amaçlanmaktadır. 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde 12 nci maddeyi ve bağlı ek madde 3'ü oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 13.- 4.4.1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fık

rasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve maddeye bu fıkradan son
ra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"c) Organize turlar ile seyahat eden kişilerin taşındığı yolcu gemilerinin (kruvaziyer gemilerin) 
bağlandığı, günün teknolojisine uygun yolcu gemisine hizmet vermek amacıyla liman hizmetlerinin 
(elektrik, jeneratör, su, telefon, internet ve benzeri teknik bağlantı noktaları ve hatlarının) sağlan
dığı, yolcularla ilgili gümrüklü alan hizmetlerinin görüldüğü, ülke tanıtımı ve imajını üst seviyeye 
çıkaracak turizm amaçlı (yeme-içme tesisleri, alışveriş merkezleri, haberleşme ve ulaştırmaya 
yönelik üniteler, danışma, enformasyon ve banka hizmetleri, konaklama üniteleri, ofis binalar) 
fonksiyonlara sahip olup, kruvaziyer gemilerin yanaşmasına ve yolcuları indirmeye müsait deniz 
yapıları ve yan tesislerinin yer aldığı kruvaziyer ve yat limanlan, 

"Özelleştirme kapsam ve programına alman ve sahil şeridi belirlenen veya belirlenecek olan 
alanlar ile kıyı ve dolgu alanlarında yapılacak yat ve kruvaziyer limanlarının ihtiyacı olan yönetim 
birimleri, destek birimleri bakım ve onarım birimleri, teknik ve sosyal altyapı ve konaklama birim
leri ile ilgili kullanım kararları ve yapılanma şartlan imar plânı ile belirlenir." 

BAŞKAN- Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 14.- "4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının sonuna "ve kapsam dışı personelden nakil hakkından vazgeçenler hakkında 4046 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasındaki süreler yazılı olarak beyanda 
bulunanlar için beyan tarihinden, hizmetine ihtiyaç bulunmayanlar için ise kararın kendilerine tebliğ 
tarihinden başlayarak on gün olarak esas alınır." ibaresinin eklenmesine, üçüncü fıkrasında yer alan "ay
nı maddenin ikinci fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca atandıkları tarihe kadar geçen 
süre içinde" ibareleri "Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına iliş
kin olarak bildirim tarihine kadar geçen süre içinde", beşinci fıkrasında yer alan "satışı" ibaresi "devri" 
şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir." 

"Türk Telekom hisselerinin devri sonucu kamu payının yüzde ellinin altına düşmesi durumun
da; Türk Telekomda ek 22 nci maddenin (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri 
uyarınca belirlenen aslî ve sürekli görevlerde çalışmakta olanlar ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar 
ve kapsam dışı personel, kamu görevlerinden yüzseksen gün aylıksız izinli sayılır. Bu personel belir
tilen süre içinde Türk Telekomda çalışmaya devam eder ve hisse devir tarihinden nakil için Devlet 
Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihe kadarki aylık ücret, harcırah, sağlık giderleri, cenaze 
giderleri ve ölüm yardımı ile diğer malî ve özlük haklan Türk Telekom tarafından karşılanır. Bu fık
rada belirtilen süre içinde nakle tâbi personelden Türk Telekom tarafından hizmetine ihtiyaç duyul
mayanlar tespit edildikleri tarihten, kendi isteği ile nakil talep edenler ise talep tarihinden itibaren en 
geç otuz gün içinde Türk Telekom tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir ve bunların ay
lıksız izinleri bu tarih itibarıyla sona erer. Hizmetine ihtiyaç duyulmayan personelin tespiti ve kendi 
isteği ile nakil talebinde bulunma süresi, hisse devir tarihinden itibaren yüzelli günü aşamaz. Bu fık
rada belirtilen personelin aylıksız izinli sayıldıkları süre içerisinde bağlı bulundukları sosyal güven
lik kurumlan ile ilgileri devir tarihindeki kadro, görev veya pozisyonları esas alınmak suretiyle 
devam ettirilir ve bu şekilde geçirilen süreler hisse devir tarihindeki statülerinde geçmiş sayılır." 

BAŞKAN - 14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 15.- 406 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 36.- Kurum ile GSM işletmecileri arasında imzalanan imtiyaz sözleşmelerine is

tinaden Hazine payı ve Kurum masraflarına katkı payı olarak yapılacak ödemelerde aşağıdaki 
hususlar esas alınır. 

İşletmeciler; süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettirdikleri gecikme faizi 
ile vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi malî yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleştir-
dikleri tahakkuk tutarlan hariç olmak üzere, aylık brüt satışlarının %15'ini ilgili olduğu ayı izleyen 
ayın yirminci günü akşamına kadar Hazine payı olarak öderler. 

Brüt satışlardan maksat, işletmecinin faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler kar
şılığında alman veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsayan ve gelir tablosu hesaplarından 
"60. Brüt Satışlar" hesabına kaydedilen tutarlardır. 

BAŞKAN - Madde 15'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 16.- 406 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCÎ MADDE 12.- Kurum ile imtiyaz sözleşmesi imzalayarak halihazırda hizmet veren 

GSM işletmecilerinin ek madde 36 nın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde yazılı müracaat
ları halinde, imtiyaz sözleşmeleri ek madde 36 hükümleri çerçevesinde tadil edilir." 
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BAŞKAN - 16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 17.- 406 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan 

"bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten" ibareleri "1.8.2005 tarihinden" olarak değiştirilmiştir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 18.- 4.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun geçici 2 nci mad

desinde yer alan "aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca atandıkları tarihe kadar geçen süre içinde" 
ibaresi "Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak 
bildirim tarihine kadar geçen süre içinde" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna "Devlet 
Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihten sonra geçecek süre içerisinde ilgililerin eski pozisyon
larının malî haklarının tespitinde de belirlenecek bu tutar dikkate alınır." cümlesi eklenmiştir. 

BAŞKAN - 18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 19.- 3194 sayılı İmar Kanununun 9 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklen

miştir. 
"4046 sayılı Kanun kapsamında gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukukî tasar

ruflar yöntemine göre özelleştirme işlemleri yapılan hizmet özelleştirilmesi niteliğindeki yatırım
ların yapılacağı yerlerde hazırlanan veya hazırlattırılan plânlan, Özelleştirme İdaresince değerlen
dirilmek ve sözleşmeye uygunluğu konusundaki görüşü de alınmak kaydı ile, imar mevzuatındaki 
kısıtlamalara tâbi olmaksızın re'sen onaylamaya Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkili olup, her tür
lü ruhsatı ilgili belediye en geç iki ay içinde verir." 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 16.53 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.25 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 125 inci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

975 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
8.- Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar

namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyon
ları Raporları (1/1043, 2/539) (S.Sayısı:975) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 20 nci maddesini okutuyorum: 
MADDE 20.-13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun; 
a) 8 inci maddesinin (c) bendinde yer alan "tescile bağlı araçların muayenelerini" ibaresinden 

sonra gelmek üzere "yapmak veya" ibaresi, 
b) 35 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Araçların muayeneleri", 

ibaresinden sonra gelmek üzere "Ulaştırma Bakanlığına ait muayene istasyonlarında veya bu 
Bakanlık tarafından işletme yetki belgesi ile yetki verilmesi halinde ise" ibaresi ile aynı fıkranın 
ikinci cümlesinde yer alan "Yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler, bu yetkilerini" ibaresinden son
ra gelmek üzere "Ulaştırma Bakanlığının onayı ile" ibaresi, 

Eklenmiştir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum: 
Madde 21.- 20.2.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin 

dördüncü fıkrasının (c) bendinin sonuna aşağıdaki paragraf ve aynı fıkraya (g) bendi eklenmiştir. 
"4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan özelleştirme sonrası elektrik dağıtım tesislerinin 

iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve genişletilmesi için yapılan yatırımların mülkiyeti kamuya aittir. 
Özelleştirilen elektrik dağıtım tesis ve varlıklarına ilişkin her türlü işletme ile yatınm plânlaması ve 
uygulamasında onay, değişiklik ve denetim Kurula aittir. Kurul, hizmetin verilmesini sağlayacak 
yatırımların teklif edilmemesi halinde talep eder ve onaylanmış yatırımlar gerçekleştirilmediği tak
dirde lisans iptal edilerek yeniden ihale yapılır." 

"g) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan OSB tüzel kişilikleri; onay
lı sınırları içerisinde üretim, dağıtım ve ticaret faaliyetlerinden bir veya bir kaçını yetkili organ
larının karan ile Organize sanayi bölgeleri katılımcılan, OSB yetkili organlannın kurduğu şirket 
çerçevesinde serbest tüketici sayılır. Ancak kurulan şirket, üretimi veya toptan alımı nedeniyle OSB 
içindeki serbest tüketicilere piyasada bulabildikleri fiyatlann üzerinde elektrik satamaz. Bu halde 
sadece OSB içi elektrik dağıtım bedeli alınır. Organize sanayi bölgelerinin sınırlan içerisinde olup, 
daha önce bedelsiz olarak veya sembolik bedel ile TEDAŞ'a devir edilen dağıtım şebekelerinin mül
kiyeti ve işletme hakları altı ay içinde aynı bedelle OSB'lere devir edilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi yok. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda görüşülmekte olan "Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" nın 21 inci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

îrfan Gündüz Mehmet Soydan Ahmet Gökhan Sarıçam 
İstanbul Hatay Kırklareli 

Mücahit Daloğlu Alim Tunç 
Erzurum Uşak 

"Madde 21.- a) 20.2.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin 
dördüncü fıkrasının (c) bendinin sonuna aşağıdaki paragraf ve aynı fıkraya (g) bendi eklenmiştir. 

"4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan özelleştirme sonrası elektrik dağıtım tesislerinin 
iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve genişletilmesi için yapılan yatırımların mülkiyeti kamuya aittir. 
Özelleştirilen elektrik dağıtım tesis ve varlıklarına ilişkin her türlü İşletme ile yatırım planlaması ve 
uygulamasında onay, değişiklik ve denetim Kurul'a aittir. Kurul, hizmetin verilmesini sağlayacak 
yatırımların teklif edilmemesi halinde talep eder ve onaylanmış yatırımlar gerçekleştirilmediği tak
dirde lisans iptal edilerek yeniden İhale yapılır." 

"g) 4562 sayılı organize sanayi bölgeleri (OSB) Kanununa göre kurulan OSB tüzel kişilikleri; 
onaylı sınırlan içerisinde üretim, dağıtım ve ticaret faaliyetlerinden bir veya bir kaçını yetkili or-
ganlannın karan ile yapar. Organize sanayi bölgeleri katılımcılan, serbest tüketici sayılır. Ancak 
OSB tüzel kişilikleri, üretimi veya toptan alımı nedeniyle OSB içindeki serbest tüketicilere piyasada 
bulabildikleri fıyatlann üzerinde elektrik satamaz. Bu halde sadece OSB içi elektrik dağıtım bedeli 
alınır. Organize sanayi bölgelerinin sınırları içerisinde olup, daha önce bedelsiz olarak veya sem
bolik bedel ile TEDAŞ'a devir edilen dağıtım şebekelerinin mülkiyeti ve işletme haklan altı ay için
de aynı bedelle OSB'lere devir edilir." 

b) 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendinin (3) numaralı alt 
bendinin ikinci ve üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir . 

"Özel sektörde dağıtım şirketleri, dağıtım veya perakende satış faaliyeti dışında, üretim lisansı 
almak ve hesaplan ayn tutulmak kaydıyla üretim tesisi kurabilir ve sahibi olduğu veya iştirak iliş
kisinde bulunduğu üretim şirketi veya şirketlerinden ülke ortalama elektrik toptan satış fiyatını geç
meyecek fiyattan elektrik enerjisi satın alabilir." 

c) 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 15 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"c) Kamulaştırma: 
Elektrik piyasasında üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel 

kişilerinin kamulaştırma talepleri değerlendirilerek 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esas
lar dahilinde Kurumca kamulaştırma yapılır. Bu konuda Kurulca verilecek olan kamulaştırma kararlan 
kamu yaran karan yerine geçer. Bu durumda kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerek
tirdiği diğer giderler kamulaştırma talebinde bulunan lisans sahibi tüzel kişi tarafından ödenir. 

Dağıtım bölgelerinde faaliyet gösteren ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalannın Düzenlen
mesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
çerçevesinde özelleştirilen lisans sahibi tüzel kişilerin talebi üzerine yapılan ve yeni dağıtım tesis
leriyle ilgili kamulaştırmalann gerektirdiği kamulaştırma bedelleri ile diğer giderlerin tarifeler 
yoluyla geri ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir. 

Kamulaştınlan taşınmaz mallar Hazine adına tescil edilir. Maliye Bakanlığınca kamulaştırma bedelini 
ödeyen özel hukuk tüzel kişileri lehine lisans süresi ile sınırlı olmak üzere bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir. 
Bedelsiz irtifak haklan ilgili lisansın bir cüzü olup geçerliliği lisansın geçerlilik süresi ile sınırlıdır. 

Lisansların sona ermesi veya iptali halinde, lisans sahibi tüzel kişiler tarafından ödenmiş 
bulunan kamulaştırma bedelleri iade edilmez. 
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Kamu tüzel kişiliğini haiz lisans sahibi tüzel kişilerce yürütülen üretim, dağıtım veya iletim 
faaliyetleri için gerekli olan taşınmaz mallarla ilgili kamulaştırma işlemleri bu tüzel kişiler tarafın
dan yapılır ve kamulaştırılan taşınmaz mallar bu tüzel kişiler adına tescil edilir. Ancak 03.03.2001 
tarihinden sonra üretim, dağıtım veya iletim lisansı sahibi kamu tüzel kişileri lehine ve Hazine adına 
kamulaştırılan taşınmaz mallar bu kamu tüzel kişilerine bedelsiz olarak devredilir. 

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde özelleştirilen lisans sahibi tüzel 
kişilerin faaliyette bulunduğu dağıtım bölgelerinde, özelleştirme tarihi itibariyle mevcut olan dağıtım 
tesisleriyle ilgili kamulaştırma işlemleri yapılmamış taşınmaz malların kamulaştırma bedelleri ve 
diğer giderler lisans sahibi tüzel kişi tarafından ödenir. Bu giderlere ilişkin belgelerin ibraz edil
mesinden sonra, en geç 30 gün içerisinde, Hazine tarafından lisans sahibi tüzel kişiye ödeme yapılır. 

d) İrtifak Haklan, Kiralama ve Tahsis : 
Piyasada üretim veya dağıtım faaliyetinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri, faaliyet

leri ile ilgili olarak Hazinenin mülkiyetindeki veya Devletin hüküm veya tasarrufu altındaki taşınmaz 
mallar üzerinde, irtifak hakkı tesisi veya kiralama yapılabilmesi için Kurumdan talepte bulunur. 

Bu talebin Kurulca uygun görülmesi halinde, ilgili kanunlar uyarınca Maliye Bakanlığı ile 
lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri arasında lisans süresi ile sınırlı olmak üzere irtifak hakkı tesisi 
veya kiralama sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşmelerde, sözleşmenin ilgili lisansın bir cüzü olduğu 
ve geçerliliğinin lisansın geçerlilik süresi ile sınırlı olduğu hususunda hüküm yer alır . 

Bu şekilde tesis edilen irtifak hakkı veya kiralama bedelini ödeme yükümlülüğü Kurumdan ir
tifak hakkı veya kiralama talebinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisine aittir. 

Piyasada kamu tüzel kişiliğini haiz lisans sahibi tüzel kişilerce yürütülen üretim, dağıtım veya 
iletim faaliyetleri için gerekli olan, Hazinenin mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu al
tındaki taşınmaz mallarla ilgili olarak, irtifak hakkı tesisi veya tahsis talebi üzerine, Maliye Bakan
lığı veya ilgili kamu kurumu ile söz konusu kamu tüzel kişileri arasında lisans süresi ile sınırlı ol
mak üzere bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya tahsis işlemi yapılır." 

d) 20.2.2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
"Geçici Madde 9 - Düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicileri, 

dağıtım tarife farklılıkları nedeniyle oluşacak fiyat fakhlıklarına maruz bırakmayacak şekilde tesis 
edilmiş geçici bir "Fiyat Eşitleme Mekanizması" uygulanır. Eşitleme mekanizmasına ilişkin usul ve 
esaslar ile TETAŞ ve perakende satış lisansına haiz dağıtım şirketlerinin bu uygulamaya ilişkin görev 
ve yükümlülükleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı'nın görüşleri alın
mak suretiyle Kurul tarafından bu Kanunun yürürlüğe girmesini takiben 60 gün içerisinde çıkanlacak 
tebliğ ile düzenlenir. Elektrik Enerjisi Fiyat Eşitleme Mekanizmasının uygulama süresi 31 Aralık 
2010 tarihinde sona erer. Bu süre, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı'nın 
bağlı olduğu Devlet Bakanlığının karanyla birer yıl uzatılmak üzere 3 yıla kadar uzatılabilir. 

Geçici Madde 10 - TETAŞ, Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Perakende satış lisansı sahibi 
dağıtım şirketleri, Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin yeniden yapılandırılmasıyla oluşan gruplar 
veya kamu üretim şirketleri arasında, süresi 5 yılı aşmamak kaydıyla Geçiş Dönemi Anlaşmalan 
imzalanır. Söz konusu anlaşmalara ilişkin hak ve yükümlülükler, üretim ve dağıtım varlıklarının 
özelleştirilmesine paralel olarak lisans sahiplerine ait olur . 

Geçiş Dönemi Anlaşmalannın bitiminde TETAŞ'ın uzun dönemli anlaşmalardan doğan malî 
yükümlülüklerini karşılamasına imkân sağlayacak derecede gelir elde edememesi durumunda, söz 
konusu ilave yükümlülüklerin nasıl karşılanacağına ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının 
çıkaracağı yönetmelikle belirlenir." 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 17.34 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.54 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MÎÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 125 inci Birleşiminin 
Beşinci Oturumunu açıyorum. 

975 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
8.- Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar

namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyon
ları Raporları (1/1043, 2/539) (S.Sayısı:975) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Sayın milletvekilleri, 21 inci madde üzerinde verilen ve okunmuş bulunan önerge geri çekil

miştir. 
Maddeyle ilgili yeni bir önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 975 sıra sayılı kanun tasarısının 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer 

alan "...kuracağı şirket vasıtasıyla..." ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
İrfan Gündüz Hasan Anğı Hanefi Mahçiçek 

İstanbul Konya Kahramanmaraş 
Resul Tosun Muzaffer Gülyurt 

Tokat Erzurum 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Takdire 

bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunuyla uyum sağlamak amacıyla bu önerge veril

miştir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde 21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 22.- 20.2.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 
(c) bendinin (3) numaralı alt bendinin ikinci ve üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Özel sektörde dağıtım şirketleri, dağıtım veya perakende satış faaliyeti dışında, üretim lisan
sı almak ve hesaplan ayrı tutulmak kaydıyla üretim tesisi kurabilir ve sahibi olduğu veya iştirak iliş
kisinde bulunduğu üretim şirketi veya şirketlerinden ülke ortalama elektrik toptan satış fiyatını geç
meyecek fiyattan elektrik enerjisi satın alabilir." 

BAŞKAN - 22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 23.- 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 
a) Mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin sonuna aşağıdaki 

ibare, aynı fıkranın (5) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (6) numaralı bent ve ay
nı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler 
üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi sorumlusuna veya bun
ların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik 
ortamda tebliğ etmeye ve buna ilişkin usûl ve esasları belirlemeye," 

"6. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elek
tronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla 
bandrol, pul, barkod, halogram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına 
ilişkin zorunluluk getirmeye, uygulamaya ait usûl ve esasları belirlemeye," 

"Kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyan
namelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi 
ve/veya ihbarnameler mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gön
derme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu ileti tahakkuk fişi 
ve/veya ihbarnamenin muhatabına tebliği yerine geçer." 

b) Mükerrer 355 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi 

gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik or
tamda 15 gün içinde verilmesi halinde 1/4 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 15 gün içinde 
verilmesi halinde ise 1/2 oranında uygulanır." 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Kabul edil
miştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 24.- 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 
a) 272 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Gayrimenkullerde veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarında maliyet bedelinin artması: 
Madde 272.- Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulu veya elektrik 

üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak mak
sadıyla yapılan giderler, gayrimenkulun veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet 
bedeline eklenir. 

(Bir geminin iktisap tarihindeki süratini fazlalaştırmak, yolcu ve eşya yükleme ve barındırma 
tertibatını genişletmek veya değiştirmek suretiyle iktisadi kıymetini devamlı olarak artıran giderler
le bir motorlu kara nakil vasıtasının kasa veya motorunun yenisi ile değiştirilmesi veya alımında 
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mevcut olmayan yeni bir tertibatın eklenmesi için yapılan giderler maliyet bedeline eklenmesi 
gereken giderlerdendir.) 

Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hak
kı verilmiş ise, kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından yapılan bir ve ikinci fıkralar
daki giderler bunların özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerlenir. Kiracının veya işletme hakkına 
sahip tüzel kişinin faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait giderler de bu hükümdedir. 

Gayrimenkuller veya elektrik üretim ve dağıtım varlıkları için yapılan giderler hem tamir, hem 
de kıymet artırma giderlerinden terekküp ettiği takdirde, mükellef bu giderlerden maliyet bedeline 
eklenecek kısmı ayrı göstermek mecburiyetindedir." 

BAŞKAN - Madde 24/a fıkrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(b) fıkrasını okutuyorum: 
b) 327 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Özel maliyet bedellerinin itfası: 
Madde 327.- Gayrimenkullerin, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının ve gemilerin iktisadi kıy

metlerini artıran ve 272 nci maddede yazılı özel maliyet bedelleri, kira veya işletme hakkı süresine 
göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kira veya işletme hakkı süresi dolmadan, kiralanan veya işletme hakkı 
alınan şeyin boşaltılması veya işletme hakkının herhangi bir sebepten sona ermesi halinde henüz itfa 
edilmemiş olan giderler, boşaltma veya hakkın sona erdiği yılda bir defada gider yazılır." 

BAŞKAN - Madde 24/b fıkrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 24'ü (a) ve (b) fıkralarıyla birlikte oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 25.- 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 22 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Geçici Madde 22.- 2005 yılında İzmir Kentinde yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor 

Oyunlarına ilişkin olmak üzere İzmir universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile bu 
oyunlarda kullanılmak şartıyla söz konusu Düzenleme Kurulunun onayladığı kurum ve kuruluşlara 
yapılacak teslim ve hizmet ifaları ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olan Or
ganizasyon Komitesi tarafından teslim alınan malların îzmir universiade Oyunları Hazırlık ve 
Düzenleme Kuruluna teslimi katma değer vergisinden müstesnadır. 

Bu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tâbi işlemler üzerin
den hesaplanan vergilerden indirilebilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise bu Kanunun 
32 nci maddesi hükümleri uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine nak
den veya mahsuben iade edilir. 

Maliye Bakanlığı, bu maddede yer alan istisnaların kapsamına girecek teslim ve hizmetleri 
tanımlamaya, istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir." 

BAŞKAN - 25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

26 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 26.- 10.11.2004 tarihli ve 5255 sayılı İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniver

sitelerarası Spor Oyunları (universiade) Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
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"GEÇİCÎ MADDE 3.- Hazırlık ve Düzenleme Kurulu tarafından bu Kanun kapsamında ger
çekleştirilecek her türlü etkinlik için görevlendirilecek gönüllüler, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanunu yönünden sigortalı; 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu açısından 
da işçi sayılmazlar. Bu gönüllülere Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile üçüncü kişiler tarafından 
temin edilecek her türlü aynî veya nakdî yardımlar, 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu açısından gelir sayılmaz ve vergilendirilmez." 

BAŞKAN - 26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 27.- 30.4.1992 tarihli ve 3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları 

Kanununun 11 inci maddesinin mülga (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"e) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tasdik edilen bütçesinin % 0,5'i," 
BAŞKAN - 27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 28.- 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı 

listedeki 87.03 ve 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar ve vergi oranlan ekli (1) sayılı cet
velde gösterilen şekilde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - 28 inci maddeyi, ekli 1 sayılı cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 29.- 4046 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 19.- Bu Kanunun 27 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce açılan ve devam eden özelleştirme uygulamalarına ilişkin davalar görüldükleri mah
kemelerce sonuçlandırılır. 

BAŞKAN - Geçici madde 19'u oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 20'yi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 20.- Bu Kanunun 21 inci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih

te iş kaybı tazminatı almaya devam edenler hakkında 21 inci maddenin dördüncü fıkrasında yapılan 
değişiklikler dikkate alınmaz ve bunlar hakkında önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN - Geçici madde 20'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 21'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 21.- Bu Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda nakil hakkı tanınmış kapsamdışı kad
ro ve pozisyonlarda görev yapan iş kanunlarına tâbi personelin, aynı kadro veya pozisyonlarda 
görev yapmaya devam etmeleri halinde nakil hakları saklıdır. 

BAŞKAN - Geçici Madde 21'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 22'yi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 22.- Bu Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına 
bildirilenlerden nakil işlemi tamamlanmış olan personel hakkında 22 nci maddenin beşinci ve al-
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tmcı fıkralarına göre yapılan fark tazminatı ve şahıslarına bağlı olarak saklı tutulan haklann öden
mesinde, ilgililerin eski kurumlan ile ilişiklerinin kesildiği tarih esas alınır. 1.8.2003 tarihli ve 4971 
sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca şahsa bağlı haklan 15.8.2003 tarihinden itibaren üç 
yıl süreyle saklı tutulan personelin şahsa bağlı haklan 14.8.2006 tarihinde sona erer. 15.8.2003 
tarihinden bu Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihler arasında 
nakle tâbi tutulan ve şahsa bağlı haktan yararlanan personelin şahsa bağlı haklan ise atandıklan yeni 
kurumlarında göreve başladıklan tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süreyle saklı 
tutulur ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce nakle tâbi tutulan personelin şahsa bağlı hak-
lannın tespitinde ve fark tazminatının ödenmesinde bu fıkra hükümleri hariç 22 nci maddenin bu 
Kanunla değiştirilen hükümleri aynen uygulanır. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibanyla nakil işlemleri tamamlanmamış personel hak
kında 22 nci maddenin bu Kanunla değiştirilen hükümleri aynen uygulanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına, Samsun Milletvekili Sayın Ahmet Yeni söz istemiş
lerdir. 

Sayın Yeni?.. 
AHMET YENİ (Samsun) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Vazgeçtiniz. 
Geçici madde 22'yi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Çerçeve 29 uncu maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Geçici madde l'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1.- 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun gereğince yapılan özelleştirme 

uygulamalan çerçevesinde kuruluşlann (iştirakler hariç) özelleştirilmesi neticesinde İş Kanunu 
hükümlerine tâbi daimi ve geçici işçilerden (kapsam dışı personel hariç) 1.1.1992 ilâ 20.10.2004 
tarihleri arasında iş akdi özel sektör tarafından feshedilenlerden 657 sayılı Devlet Memurlan 
Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında istihdam edilecek olanlarda, özelleştirme 
tarihinden itibaren özel sektör tarafından en geç 6 ay içinde iş akitlerinin feshi şartı aranmaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına, Samsun Milletvekili Sayın Mehmet Kurt söz istemiş
lerdir. 

Buyurun Sayın Kurt. 
MEHMET KURT (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 975 

sıra sayılı özelleştirme uygulamalannın düzenlenmesi hakkında kanun tasansıyla ilgili söz almış 
bulunuyorum; Yüce Heyeti saygıyla selamlanın. 

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz ve 4046 sayılı Yasayla, bundan önceki dönem
de, 2004 yılında çıkarmış olduğumuz bir yasayla "özelleştirme mağduru" diye ifade ettiğimiz bir
çok vatandaşımız işbaşı yapmış ve bu sayede, tahminen 10 000 civannda vatandaşımız, kamu hiz
metinde görev almışlardır. Bunlardan bazılan müracaat etmediğinden, 1 300 tanesinin görev 
alamadığını görmekteyiz. 

İşte, bu, çıkarmış olduğumuz, şimdi görüşülmekte olan şu yasada en önemli madde olarak, 657 
sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4 üncü maddesinin ( c ) bendi kapsamında istihdam edilecek; 
fakat, iş akitleri ve özelleştirme neticesinde altı ay içerisinde iş akitleri feshedilmeyen işçilerimiz ve 
kamuda görev alacak memurlarla ilgili olarak çıkanlmıştır ki, burada şunu görüyoruz: Bir önceki 
yasada çıkarmış olduğumuz altı aylık süre burada kaldınlmıştır ve bu sayede, 800 civannda vatan
daşımız kamuda görev almak durumundadır ki, bu, beklenen bir yasaydı. 
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Bu yasa hayırlı bir hizmet olacaktır. Şu Meclisimizin çalışma saatlerinin son günleri ve son 
saatlerinde, hayırlı bir hizmet yaptığımızı ifade ediyorum ve hepinize, tekrar, teşekkür ediyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kurt. 
Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 2'yi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2.- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 

Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 
Telekomünikasyon Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu ile Tütün, 
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca elde edilen her türlü gelirin 
30.6.200S tarihine kadar birikmiş tutarlarından Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile 
kurum ve kuruluşlar itibarıyla belirlenecek oranlara göre hesaplanacak kısmı; bütçenin (B) işaretli 
cetveline gelir kaydedilmek üzere Maliye Bakanı tarafından belirlenecek süre içinde Maliye Bakan
lığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabına 
yatırılır. Ayrıca, anılan kurum ve kuruluşların 31.12.2005 tarihine kadar kasalarında oluşacak nakit 
fazlaları da bunların görüşü alınmak suretiyle bu fıkrada belirlenen esaslara göre kesilerek ilgili 
hesaba aktarılır. 

Söz konusu kurum ve kuruluşlar 30.6.2005 tarihine kadar birikmiş gelir tutarları ile kasa ve 
banka mevcutlarını 15.7.2005 tarihine kadar; her ayın gelir ve giderleriyle kasa ve banka mevcut
larını gösterir malî bilgileri ise izleyen ayın yedinci günü sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirir
ler. Bu maddede belirtilen tutarların süresi içinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı da uy
gulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir. 

BAŞKAN - Geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 30'u okutuyorum: 
MADDE 30.- Bu Kanunun; 
a) 20 nci maddesi 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
b) 25 inci maddesi 13.11.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
c) 26 ncı maddesi 10.11.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
d) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 31.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Tasarının tümünün oylamasından önce, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, tasarının lehinde 

Samsun Milletvekili Sayın Ahmet Yeni; buyurun. 
AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabiî, birkaç gündür çok 

yoğun bir çalışma sonucunda, ülkemiz için, milletimiz için çok hayırlı hizmetlere vesile olacak 
kanunlar çıkardık. Bugün, burada özelleştirmeyle ilgili çıkardığımız kanun da bu çerçevede mütalaa 
edildiğinde, gerçekten, ülkemizin önünü açacak, özelleştirmenin önünü açacak güzel düzenlemeler 
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olmuştur. Özellikle, özelleştirme mağdurları dediğimiz ve dışarıda birkısım arkadaşımız kalmıştı, 
onları da sisteme çeken bir çalışma olmuştur. 

Hayırlı olsun diliyorum ve kanunun lehinde oy kullanacağım ve bu vesileyle de, hepinize 
hayırlı tatiller diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yeni. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için 4 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik per

sonelden yardım istemelerini; bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, 
oylama için öngörülen 4 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

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 4 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Salih 
Kapusuz'un, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin açıkoylama 
sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 206 
Kabul : 206 (x) 
Böylece, tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, 9 uncu sıraya alman, Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un, Türk 

Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu raporunun 
görüşmelerine başlıyoruz. 

9.- Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi veAdalet Komisyonu Raporu (2/401) (S. Sayısı: 928) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 928 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde söz talebi... 
CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Şahsı adına, Sayın Cavit Torun; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Medenî Kanununun 

313 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifimin görüşülmesi için söz almış 
bulunmaktayım; hepinizi, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xx) 928 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Kıymetli arkadaşlar, Medenî Kanunun 313 üncü maddesi ergin veya kısıtlıların evlat edinil
mesini öngörüyor. Bu maddenin birinci cümlesinde, evlat edinenin altsoyunun bulunmaması 
koşuluyla, ergin veya kısıtlıların evlat edinilmesine imkân veriyor. Biz bu teklifimizle, yasadaki, 
altsoyun bulunmaması koşulunu kaldırarak, altsoyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlıların 
da evlat edinilmelerine imkân vermeyi amaçlamış bulunmaktayız. 

Evlat edinme olayı ülkemizde çok yaygın bir uygulama değil; ama, ne var ki, tarihin en geç
miş dönemlerinden itibaren dünyanın dört bir yanında insanlar sahipsiz kişileri evlat edinerek, on
ların belirli bir aile ortamında yaşamalarına imkân hazırlamış, sosyal yönden duyulan açlık ve kim? 
sesizlik duygusunun verdiği karamsarlık bu şekilde giderilmeye çalışılmıştır. 

Kıymetli arkadaşlar, Medenî Kanunumuz değişmeden önce bizde evlat edinme çok katı kural
lara bağlanmıştı; özellikle eski deyimiyle ifade etmek gerekirse, nesebi sahih çocuğu bulunanlann bir 
başkasını evlat edinmesi imkânsız hale getirilmişti; ama, Medenî Kanunda yapılan değişiklikten son
ra bu konudaki sınırlamalar asgarî hadde indirilmiş, altsoyu bulunanlann evlat edinmelerine Medenî 
Yasanın 305 inci maddesiyle imkân verilmiş, hatta Medenî Kanunun 307 nci maddesiyle evli ol
mayan kişilerin de 30 yaşını doldurmuş olmalan koşuluyla bir başkasını evlat edinmesine olanak 
sağlanmıştır. Burada evlat edinilecek olan kişinin ergin veya kısıtlı olması kuralı da getirilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, biz, ergin veya kısıtlılann evlat edinilmelerine imkân verilmesini sağ
layan yasa teklifini, yukarıda da değindiğimiz üzere, sosyal bir yaraya merhem olmak ve bu alan
lardaki yasaklılığı kanunlar ölçüsünde ortadan kaldırmak amacıyla getirdik. 

Yasa teklifimiz Adalet Komisyonunda görüşüldü. Komisyonda bulunan bütün arkadaşlarımız, 
yasa teklifimize olumlu baktılar, kabul oyu verdiler. Yasanın Komisyonda kabul edilmesinden son
ra, ulusal basında da bu konu tartışıldı ve çok olumlu karşılandı. Kimi insanlar doğrudan, kimileri 
de basın aracılığıyla teşekkürlerini sundular. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün günlerden pazar olmasına rağmen çalışıyor ve 
milletin işlerini halletmek için var gücünüzle ülke ve millet meselelerini halletmeye gayret gös
teriyorsunuz. Bu gayretlerinizden ötürü sizleri tebrik ediyor, çalışmalarınızın Allah indinde de mak
bul olmasını diliyorum. Çalışmalanmız neticelenir, tatile çıkma imkânımız olur ise, hepimiz gel
diğimiz yere, halkımızın arasına kanşacak ve onlarla hemdert olacağız. 

Yasa teklifime olumlu destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyor, uğrunuzun, bahtınızın ve 
talihinizin açık olması dileğiyle, hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralamadan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Torun. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRK MEDENÎ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 
KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 313 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Evlât edinenin altsoyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlı aşağıdaki hallerde evlât 
edinebilir." 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler. .. Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 2873 Sayılı Millî Parklar 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

10.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 2873 Sayılı Milli Park
lar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyiş
leri Komisyonları Raporları (2/433, 2/489)* (S. Sayısı: 919) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. • 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 919 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, Çanakkale Milletvekili Sayın Mehmet Daniş; 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET DANİŞ (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; 2873 sayılı Millî Parklar Kanununda değişiklik öngören kanun teklifimizle ilgili, 
Grubumuz ve şahsım adına söz almış bulunuyorum. 

Ben, çok kısaca, kanun teklifimizi birkaç dakikada özetlemek istiyorum. Kanun teklifimizle, 
millî parklarda alan kılavuzluğu tanımını getiriyoruz. Yani, şu an ülkemizde, zannediyorum, 35 tane 
millî park var; ama, bunların içerisinde gelen ziyaretçileri yönlendirme ve millî parkın değerlerini 
koruyabilmek için herhangi bir yapımız yok, böyle bir statümüz yok. Daha öncesinde de profes
yonel turizm rehberleriyle bunlar yapılıyordu; ancak, biz, iki Çanakkale Milletvekili olarak, özel
likle Gelibolu Tarihî Millî Parkında son bir iki yıldır yaşadığımız sıkıntının neticesinde, bakanlık ve 
değerli bürokratlarıyla da görüşerek, böyle bir ihtiyacın karşılanması gerektiğini düşündük ve yeni 
eklenecek bu maddeyle, her millî parkın içerisinde alan kılavuzları yetiştirilecek, belli vasıftaki bu 
insanları Orman Bakanlığı Millî Parklar Genel Müdürlüğü belli bir kurstan geçirecek. Bunlar, oraya 
gelen ziyaretçilerin alanı daha bilinçli gezmesini... Mesela, Gelibolu Tarihî Millî Parkında mevcut 
olan 28 veya 30 tane şehitliğimizi daha iyi anlayabilmeleri, anlatılabilmesi amaçlanmıştır burada. 

Diğer bir unsur ise, alan kılavuzlarının millî parkın bulunduğu bölgeden ve yakın çevreden ol
masını öngörüyoruz. Bu da, o bölgedeki bu işe hem meraklı hem de bu konuda kendisini yetiştir
miş insanlara aynı zamanda bir gelir kapısı meydana getirecektir. Bunlar kamu görevlisi olmayacak
lardır; ama, yaptıkları işin karşılığında bir ücret alacaklardır ve bu vergilendirilecektir aynı zaman
da, diğer yönden de kontrol edilebilecektir. Fiilî olarak, bunu millî parklarda zaten yaşıyoruz; yüz
lerce insan, buralarda, şu an, gönüllüymüş gibi gözüken alan kılavuzluğu yapıyorlar. İşte, bunun 
resmî bir statüye kavuşmasını bu kanun teklifimizde öngörüyoruz. 

Bu yasama dönemimizin son dakikalarında, inşallah, biraz sonra, sizin değerli oylarınızla 
kanunlaşacak olan bu teklifimize desteğinizi bekliyorum ve hepinize, yasama tatilinde, yani seçim 
bölgelerimizdeki çalışmalarımızda da basanlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. (AK 
Parti sıralanndan alkışlar) 

(x) 919 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Daniş. 
Teklifin tümü üzerinde şahsı adına, Çanakkale Milletvekili Sayın İbrahim Köşdere; buyurun. 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM KÖŞDERE (Çanakkale) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; sab

rınızın tükendiğini biliyorum; ama, bu da çok önemli bir kanun teklifimizdi. İnşallah, değerli oy
larınızla da, bugün, Çanakkale halkımıza mutlu bir mesaj vermiş olacağız. 

919 sıra sayılı, 2873 sayılı Millî Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifi üzerinde söz almış bulunmaktayım. 

Millî Parklar Kanunu hükümleri uyarınca, korunan alanlar statüsü kazandırılan yerlerin sahip 
olduğu kaynak değerlerinin etkili olarak korunmasını sağlamak için, bu alanlar civarında yaşayan 
ve yöreyi iyi tanıyan, aynı zamanda, bu sahalarda uygulanan koruma tedbirleri yüzünden tarım ve 
hayvancılık faaliyetlerine sınırlama getirilmesi nedeniyle ekonomik kayıplara uğrayan yöre halkına 
yeni bir gelir kaynağı oluşturulması suretiyle, söz konusu alanlarda, idarece yapılan faaliyetlerde 
halkın desteğinin sağlanması da amaçlanmaktadır. 

Yöre insanları arasından seçilip verilecek eğitim sonucu gerekli bilgi donanımına sahip 
kılınarak istihdam edilecek alan kılavuzları tarafından korunan alanları ziyaret edenlere, bu yerlere 
ilişkin doğru bilgiler vermek, yanlış bilgilerin ve konudaki yaygın şikâyetlerin önüne geçilmesi için 
alan kılavuzluğuna ihtiyaç doğmuştur. 

Teklifle düzenlenen husus sadece Gelibolu Millî Parkıyla sınırlı değildir, ülkenin doğusundan 
batısına kadar bütün millî parkları kapsamaktadır. 

Tarihimizin ve tarihî gerçeklerin doğru anlatılması gerekmektedir. Bunun ise, formasyona 
sahip ehil kişiler tarafından yapılması zorunludur. Tur rehberlerinin bu ihtiyaca cevap vermesi 
mümkün olmadığından -yapılacak eğitim programlarına tur rehberlerinin de katılmasında bir sakın
ca olmadığı gibi- alan kılavuzları için yapılacak bölgesel bilgilendirme kurslarıyla daha verimli 
sonuçlar alınacaktır. Eğitimci uzman kişiler ve alanı iyi tanıyan üniversite öğretim görevlileri, Kül^ 
tür ve Turizm Bakanlığının yetkilileri, Deniz ve Kara Kuvvetlerinden askerlerimiz, Millî Eğitim 
Bakanlığından ve sivil toplum örgütlerinden uzman ve ehil kişilerce kurs verilecektir. 

Bu anlamda, inşallah, bu teklifimize olumlu yönde destek vereceğinizi umut ediyorum. 
Bugüne kadar, başta Başbakanımız, bakanlarımız ve sizlerin de vermiş olduğu büyük destekle, 
Gelibolu Millî Parkımız hak ettiği hizmeti bulacak. 

Bu vesileyle,, size de iyi tatiller diliyorum; beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim; sağlıcak
la kalın. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teklifin tümü üzerinde, Şırnak Milletvekili İbrahim Hakkı Birlik?.. Yok. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi oktuyorum: 
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MİLLÎ PARKLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 9.8.1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanununun 16 ncı maddesinin mad
de başlığı "Koruma görevlileri ve alan kılavuzları:" olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki iki 
fıkra eklenmiştir. 

"Bu Kanun kapsamına giren alanların kaynak değerlerinin korunarak kullanılmasına imkân 
sağlamak amacıyla uzun devreli gelişim planlarına uygun olarak yapılan ziyaretçi yönetim plan
larının etkin bir şekilde uygulanması ve korunan alanlara gelen ziyaretçilerin doğru bilgilendiril
mesi bakımından ve korunan alan yönetiminden olumsuz etkilenen yöre insanının kayıplarının en 
aza indirilmesine imkân sağlanmak üzere, korunan alan sınırlan dahilinde ve yakın çevresinde 
yaşayan yöre insanının alan kılavuzu olarak yetiştirilmeleri konusunda Çevre ve Orman Bakanlığı 
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapar. 

Eğitime alınacak alan kılavuzu adaylarının seçimi, eğitimleri, eğitim sonunda başarılı olanların 
görevlendirilmeleri ve çalışmalarına ilişkin esas ve usûller Çevre ve Orman Bakanlığınca 
çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler. .. Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 
Saygıdeğer milletvekilleri, 11 inci sırada yer alan, Çorum Milletvekili Agâh Kafkas ile 9 Mil

letvekilinin; Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

11.-Çorum Milletvekili Agah Kafkas ile 9 Milletvekilinin; Sendikalar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu (2/500) (S. Sayısı: 946) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 946 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Teklifin tümü üzerinde Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Kahramanmaraş Milletvekili Fatih 

Arıkan, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın şahsı adına söz talepleri vardır. 
Sayın milletvekilleri yok. 

(x) 946 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
SENDİKALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR 

KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1.- 5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 33 üncü maddesinin birin

ci fıkrasının 5332 sayılı Kanunla değişik (8) numaralı bendinde geçen "genel kurul kararıyla" 
ibaresi "yönetim kurulu kararıyla" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Şahısları adına söz isteyen, Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Kahramanmaraş Mil
letvekili Fatih Arıkan, Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan, yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- 2821 sayılı Kanunun 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 62.- İşveren, işe aldığı veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçileri, iz

leyen ayın 15 ine kadar aylık bildirimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorun
dadır. 

BAŞKAN - 2 nci madde üzerinde, şahısları adına, Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Kah
ramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan, Çorum Milletvekili Agâh Karkas... 

Sayın Kafkas, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AGÂH KAFKAS (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; getirdiğimiz kanun teklifiy

le iki sorunu çözüyoruz. Bir tanesi, sendikaların, gelirlerinin yüzde 25'ini aşmamak üzere, eğitim 
tesisi, sosyal tesis, sağlık tesisi yapmalarına imkân tanınıyor. Buna ilişkin iki ay önce yaptığımız bir 
düzenlemede genel kurul kararını koymuştuk; oysaki, sendikaların genel kurullarını toplayıp bu 
kararlan alıyor olmasının zorlukları ortada olduğu için, bu düzenlemeyle yönetim kurullarına yetki 
verilmesi sağlandı. Bir diğer düzenleme ise, ek 1, ek 2 diye, işçilerin giriş ve çıkış bildirgelerini böl
ge çalışma müdürlüklerine bildiriyorduk; oysaki, bu bölge çalışma müdürlüklerine yapılan bu bil
dirimlerin, artık, bilgi teknolojisine geçilmesi ve bakanlıktan işlerin yürütülmesi nedeniyle bir an
lamı kalmamıştır. Oysaki, yasada bu hükmün olması nedeniyle, müteşebbislerimize, işveren
lerimize lüzumsuz bir şekilde ya da hiç gereği olmayan bir işlemden dolayı, yasada olması 
münasebetiyle ceza kesiliyordu. Bu cezalar da, lüzumsuz bir şekilde insanlarımızın sıkıntıya sokul
masına neden oluyordu. 

Bu düzenleme, bürokrasiyi azaltmak, işverenlerin üzerindeki yükleri biraz daha hafifletmek 
adına yapılmış bir düzenlemedir. Bu vesileyle, çalışma hayatımıza ve bütün sosyal taraflara hayırlı 
olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Kafkas. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- 2821 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 8.- Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, 62 nci maddede belirtilen bildirim 

yükümlülüğüne uymayan işverenler hakkında, bu Kanunun 59 uncu maddesinde yer alan ağır para 
cezası uygulanmaz, işlem yapılmak üzere Cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirilen ancak, henüz 
tahsil edilmeyen ağır para cezalan da ortadan kalkar. 

BAŞKAN- Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 946 sıra sayılı Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 

Dair Kanun Teklifinin 3 üncü maddesinin teklif metninden çıkanlmasını ve diğer maddelerin buna 
göre teselsül edilmesini arz ederim. 

İbrahim Köşdere Mehmet Sekmen İlyas Arslan 
Çanakkale İstanbul Yozgat 

Sedat Kızılcıklı Nusret Bayraktar 
Bursa İstanbul 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET ER-

DÖL (Trabzon)- Uygun görüşle takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Hükümet? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul)-

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ilk halinde olması uygun görül

düğünden. 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir; böylece 3 üncü madde metinden çıkarılmıştır. 
4 üncü maddeyi 3 üncü madde olarak okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Komisyon adına, Komisyon Başkanı Trabzon Milletvekili Cev

det Erdöl. 
Buyurun Sayın Erdöl. 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET ER

DÖL (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Biz, bu dönem içerisinde, sağlıkta dönüşüm çerçevesi içerisinde pek çok önemli kanuna hep 

birlikte imza attık. Katkısı olan tüm milletvekillerine -burada bulunmamakla birlikte, muhalefet 
milletvekillerini de kastediyorum- herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu meyanda, iki kanunla il
gili kısa açıklama yapmam gerekiyor. 

Birincisi, Özürlüler Yasasını da hep birlikte kabul ettik; fakat, burada, herkese teşekkür eder
ken, Sayın Gürsoy Erol Beye teşekkür etmeyi unutmuştum, kendisinden özür dileyerek, bu teşek
kürümü burada ifade ediyorum. 

Bir diğer kanun da, maalesef, çok önemsememize rağmen, sosyal güvenlik ve genel sağlık 
sigortası kanununu buraya, Genel Kurula getiremedik. Bunda, maalesef, bu konuda muhalefet par
tilerimiz bizi yalnız bıraktılar. Keşke, halkımıza vereceğimiz çok müjdeli haberlerimizi beraberimiz
de götürebilseydik, genel sağlık sigortası kanununu da çıkararak kapatabilseydik bu dönemi; ama, in
şallah, bir dahaki dönem içerisinde bunu hep birlikte başaracağız diye ümit ediyorum. 

Sağlıcakla tatile gidin, sağlıcakla dönün diyorum; hepinize, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. 
Teşekkürlerimle. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdöl. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi 4 üncü madde olarak okutuyorum: 
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MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklif kabul 

edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı uğurlu olsun. 
Sayın milletvekilleri, 12 nci sırada yer alan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

12.- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) (S. Sayısı: 945) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasannın görüşülmesi ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 13 üncü sırada yer alan, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile 

Koruma Kurulları Kanunu Tasansı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonlan raporlannın 
görüşmelerine başlıyoruz. 

13.- Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu Tasarısı ile Av
rupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları (1/992) (S. Sayısı: 953) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 953 sıra sayısıyla bastınlıp dağıtılmıştır. 
Tasannın tümü üzerinde, şahıslan adına, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, İstanbul Millet

vekili Ünal Kaçır, Samsun Milletvekili Haluk Koç...Sayın milletvekillerinin söz talebi yok. 
Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI 
KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve Yükümlülükler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1.- (1) Bu Kanunun amacı; denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma 

kurullannın kuruluş, görev ve çalışma esas ve usullerini düzenlemektir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Kapsam 
MADDE 2.- (1) Bu Kanun; Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurullan 

Danışma Kurulu, Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı, 
denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri ile koruma kurullannca yapılacak yardım 

(x) 953 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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ve infaz işlemleri hakkındaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin görev, yetki, hak ve yüküm
lülüklerini düzenler. 

(2) Asker kişiler hakkında statüleri devam ettiği sürece bu Kanunda belirtilen denetimli ser
bestliğe ilişkin hükümler uygulanmaz. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar 
MADDE 3.- (1) Bu Kanunda yer alan; 
a) Bakan: Adalet Bakanını, 
b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını, 
c) Danışma Kurulu: Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Danış

ma Kurulunu, 
d) Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü, 
e) Daire Başkanlığı: Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkan

lığını, 
f) Adalet Komisyonu: Adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunu, 
g) Şube Müdürlüğü: Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğünü, 
h) Koruma Kurulu: Adlî yargı ilk derece mahkemeleri adalet komisyonlarının bulunduğu yer

de oluşturulan kurulu, 
İfade eder. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Temel İlkeler ve Yükümlülükler 

Temel ilkeler 
MADDE 4.- (1) Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerinde aşağıdaki ilkeler dik

kate alınır. 
a) İnsan onuruna saygı ve dürüstlük: Bu Kanunun uygulanmasında görev alanlar; insan hak

larına saygı, dürüstlük ve kararlılık çerçevesinde hareket eder; görevlerini yerine getirirken; 
aşağılayıcı, onur kinci veya küçük düşürücü davranışlarda bulunamaz. 

b) Gizlilik: Bu Kanunun uygulanmasında görev alanlar; suçtan zarar gören; şüpheli veya 
sanık, hükümlü ya da bunların ailesi hakkında öğrenmiş olduğu bilgilerin gizliliğini korumak zorun
dadır. Bu bilgiler kanunun zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez. 

c) Tarafsızlık: Bu Kanunun uygulanmasında görev alanlar; görevleri ile ilgili belgeleri in
celeyebilir; ancak buradan elde ettiği bilgilerle ilgili olarak soruşturmanın gizliliği ilkesine uymak, 
tarafsızlığına gölge düşürecek davranış ve ilişkilerden kaçınmak ve davanın taraflarına eşit uzaklık
ta olmak zorundadır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
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Yükümlülük 
MADDE 5.- (1) Hakkında herhangi bir tedbire hükmedilen kişi, karara uygun olarak şube 

müdürlüğünün hazırladığı programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve 
önerilerine uymak ve katlanmak zorundadır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
İKİNCİ KISIM 

Kuruluş, Teşkilât ve Görev 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Teşkilât 

Kuruluş 
MADDE 6.- (1) Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, Genel Müdürlük bün

yesinde Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı, adalet komis
yonunun bulunduğu yerlerde denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü ile koruma 
kurulu kurulur. 

(2) Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerine ilişkin danışma organı olarak Bakan
lıkta Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Danışma Kurulu oluşturulur. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Teşkilât 
MADDE 7.- (1) Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetleri, Bakanlık merkez teşkilâtın

da daire başkanlığı, taşra teşkilâtında şube müdürlükleri ve koruma kurulları tarafından yürütülür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Daire Başkanlığı 

Daire Başkanlığı 
MADDE 8.- (1) Daire Başkanlığı; bir Daire Başkanı, yeteri kadar tetkik hâkimi, uzman per

sonel ve en az üç şubeden oluşur. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Daire Başkanlığının görevleri 
MADDE 9.- (1) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Şube müdürlükleri ile koruma kurullarının genel amaç ve politikalar çerçevesinde düzenli 

ve verimli çalışmalarını sağlamak, 
b) Denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerini geliştirmek, hükümlülerin yeniden suç 

işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirmek amacına 
yönelik çalışmalar yapmak, 
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c) Şube müdürlükleri ve koruma kurullarınca hazırlanan yıllık iş programlan ve projeleri ile 
çalışma raporlannı Genel Müdürlüğe sunmak; Genel Müdürlükçe yayınlanacak yıllık faaliyet 
raporunu hazırlamak, 

d) Şube müdürlükleri bulunmayan ilçelerde bürolann kurulmasını veya kaldınlmasmı Genel 
Müdürlüğe önermek, 

e) Şube müdürlükleri ve koruma kurullannm yönetim, denetim ve gözetim görevlerini yürüt
mek, 

f) Şube müdürlükleri ve koruma kurullannın çalışmalan ile ilgili her türlü karar ve işlemi 
yürütmek ve görevleri ile ilgili bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşlan, kamu kurumu niteliğin
deki meslek kuruluşlan, kamu yarartna çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek 
ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, 

g) Görev alanına giren kanun ve düzenleyici işlemlerdeki ihtiyaçlara ilişkin inceleme ve araş
tırma yaparak Genel Müdürlüğe öneride bulunmak, bu konuda gerekli tasanlan hazırlamak, 

h) Toplum için tehlike hâli taşıyanlara özel dikkat gösterilmesini sağlamak ve bunlara özgü 
iyileştirme tedbirlerini geliştirmek, 

ı) Görev alanına giren konularda çocuk ve gençlere özel dikkat gösterilmesini, özellikle uyuş
turucu, uyancı veya bu etkiyi doğuran her türlü madde kullanma ve aile içi şiddet söz konusu ol
duğunda, koruyucu ve tedavi edici yöntemlerin özenle uygulanmasını sağlamak, 

i) Danışma Kurulunun yazı işleri hizmetlerini yürütmek, 
j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Şube Müdürlüğü 

Şube müdürlüğü 
MADDE 10.- (1) Adalet komisyonunun bulunduğu yerdeki Cumhuriyet başsavcılığına bağlı 

olarak bir şube müdürlüğü kurulur. İş durumu ve coğrafi konum göz önüne alınarak Genel Müdür
lüğün önerisi ve Bakanlık onayı ile şube müdürlüğü bulunmayan ilçelerde de denetimli serbestlik 
ve yardım hizmetlerini yürütmek üzere şube müdürlüğüne bağlı büro kurulabilir. 

(2) Şube müdürlükleri ve koruma kurullannm yetki alanı adalet komisyonunun, bürolann yet
ki alanı bulunduklan ilçenin yargı çevreleri ile sınırlıdır. 

(3) Şube müdürlüklerinde bir şube müdürü, bürolarda bir şef, yeterli sayıda psikolog, sosyal 
çalışmacı, sosyolog, öğretmen, benzeri alanlarda eğitim alan personel ile bu alanda özel hizmet içi 
eğitim almış diğer unvanlardaki personel ve yönetim hizmetlerini yürütecek görevliler bulunur. 

(4) Şube müdürlüğüne, denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetleri için infaz ve koruma 
memuru atanması veya görevlendirilmesinde bu hizmetlere yönelik en az iki ay süreli hizmet içi 
eğitimi basan ile tamamlamış olmalan koşulu aranır. Şube müdürlüğünden ceza infaz kurumlanna 
veya adliyelere, ceza infaz kurumlanndan veya adliyelerden şube müdürlüğüne atama veya görev
lendirmeye ilişkin adalet komisyonu kararlan, ilgisine göre Genel Müdürlük veya Personel Genel 
Müdürlüğüne gönderilerek alınacak Bakanlık onayı ile tamamlanır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 
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Şube müdürlüğünün görevleri 
MADDE 11.- (1) Şube müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri ile 

hükümden ve salıverilmeden sonra bir denetim planı çerçevesinde yerine getirmek, 
b) Çocuk mahkemeleri ile aile mahkemelerine, denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmet

leri alanında gözetim esaslarına göre yardımda bulunmak, 
c) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
Soruşturma evresindeki görevler 
MADDE 12.- (1) Şube müdürlüğünün soruşturma evresindeki görevleri şunlardır: 
a) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesine göre adlî kontrol altına 

alınan şüphelilerle ilgili olarak, kararda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin çalış
malan yürütmek, 

b) Cumhuriyet başsavcılığınca gerekli görüldüğünde, şüpheli hakkında sosyal araştırma raporu 
düzenleyip sunmak, 

c) Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde 
danışmanlık yapmak ve bu kişilere yardımcı olmak, 

d) îstek hâlinde şüpheliye psiko-sosyal danışmanlık yapmak. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kovuşturma evresindeki görevler 
MADDE 13.- (1) Şube müdürlüğünün kovuşturma evresindeki görevleri şunlardır: 
a) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesine göre adlî kontrol altındaki 

sanıklarla ilgili olarak, kararda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin çalışmalan 
yürütmek, 

b) Karar öncesinde mahkeme veya hâkimin isteği üzerine; sanığın geçmişi, ailesi, çevresi, 
eğitimi, kişisel, sosyal ve ekonomik durumu ruhsal ve psikolojik durumu, topluma ve mağdura kar
şı taşıdığı risk hakkında, aynntılı sosyal araştırma raporu hazırlayıp sunmak, 

c) Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıktan psiko-sosyal ve ekonomik sorunlann çözümünde 
danışmanlık yapmak ve bu kişilere yardımcı olmak, 

d) İstek hâlinde sanığa psiko-sosyal danışmanlık yapmak. 
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kovuşturma evresinden sonraki görevler 
MADDE 14.- (1) Şube müdürlüğünün kovuşturma evresinden sonraki görevleri şunlardır: 
a) Haklannda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının; 
1) (c) bendinde belirtilen bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla gerektiğinde 

bannma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etme, 
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2) (d) bendinde belirtilen belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma, 
3) (e) bendinde belirtilen ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir meslek ve 

sanatı yapmaktan yasaklanma, 
4) (f) bendinde ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105 

inci maddesinde belirtilen kamuya yararlı bir işte çalışma ile ilgili işlemleri yapma, 
biçiminde seçenek yaptırımların gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla işbirliği içinde 

kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak, 
b) Haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun; 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasında 

belirtilen hapis cezasının ertelenmesi hükmüne bağlı olarak; 
1) (a) bendinde belirtilen bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün bu amaçla bir 

eğitim programına devam etmesi, 
2) (b) bendinde belirtilen bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün bir kamu kurumunda veya 

özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında 
çalışması, 

3) (c) bendinde belirtilen çocuk hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak 
amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesi, karan 
verilenlerin, denetim sürelerini, kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak geçirmelerini, 
güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesini gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla işbirliği 
içinde sağlamak, 

c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince belli bir hak 
veya yetkinin kullanılmasının yasaklanması ve altıncı fıkrası gereğince meslek veya sanatın ic
rasının yasaklanması ya da sürücü belgesinin geri alınması kararı verilenlerin, denetim sürelerini, 
kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak geçirmelerini, güvenlik tedbirlerinin yerine getiril
mesini gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla işbirliği içinde sağlamak, 

d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 191 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası gereğince rehberlikle ilgili görevleri yerine getirmek, 

e) (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki tedbirlerin uygulanması süresince hükümlüleri izlemek, 
denetlemek ve yönlendirmek, hükümlülerin psiko-sosyal sorunlarını çözmek ve bunlara yardımda 
bulunmak, izleme ve denetleme sonucunu ve yükümlülüğe uymayanları ya da suç işleyenleri mah
keme, hâkim veya Cumhuriyet başsavcılığına bildirmek, 

f) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 96 ncı maddesi 
gereğince salıverilmesine bir ay kalmış olan hükümlülere, verilen iş arama izni süresince yardımcı 
olmak, 

g) Hükümlülerin topluma kazandırılmasında ve salıverilmeye hazırlanmasında ceza infaz 
kurumlannın psiko-sosyal servisleriyle işbirliği yapmak, gerektiğinde hükümlü ile görüşerek 
salıverilme öncesi değerlendirme raporunun hazırlanmasına katılmak, 

h) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 110 uncu maddesinin 
ikinci ve üçüncü fıkralannda düzenlenen hapis cezasının konutta infaz edilmesi sırasında hüküm
lünün psiko-sosyal sorunlanmn çözümüne yardımda bulunmak, bu konuda rapor düzenlemek, 
hükümlünün infazın gereklerine uymadığının belirlenmesi durumunda Cumhuriyet başsavcılığına 
bildirmek, 

ı) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp da haklann-
da güvenlik tedbirine hükmolunanlarla ilgili bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak. 

BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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15 inci maddeyi okutuyorum: 
Salıverme sonrası görevler 
MADDE 15.- (1) Şube müdürlüğünün salıverme sonrası görevleri şunlardır: 
a) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107 nci maddesinin; 
1) Yedinci fıkrasında düzenlenen denetim süresinde hükümlünün kamu kuruluşunda veya bir 

başkasının gözetiminde ücretle çalıştırılması, 
2) Sekizinci fıkrasında düzenlenen çocuk hükümlülerin, gerektiğinde barınma imkânı da 

bulunan bir eğitim kurumuna yerleştirilmesi, 
3) Dokuzuncu fıkrasında düzenlenen uzman bir kişinin görevlendirilmesi ve hükümlünün dav

ranışlarının izlenerek hâkime rapor verilmesi, 
4) Onikinci fıkrasında düzenlenen denetim süresinde hükümlünün yükümlülüklere uyması 

veya hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlememesi, 
5) Ondördüncü fıkrasında düzenlenen denetim süresini iyi hâlle geçirmesi, 
biçimindeki yükümlülüklerin denetimi kapsamında kendisine verilen görevleri gerektiğinde, 

kolluk ve ilgili diğer makamlarla işbirliği yaparak yerine getirmek, 
b) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108 inci maddesinin 

dördüncü ve altıncı fıkraları gereğince düzenlenen denetim süresinin iyi hâlle geçirilmesi yüküm
lülüğünün denetimi kapsamında kendisine verilen görevleri, gerektiğinde kolluk makamlarıyla iş
birliği yaparak yerine getirmek, 

c) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107 nci maddesinin 
onuncu fıkrasında belirtilen denetimli serbestlik tedbirinin veya belirlenen yükümlülüklerin kal
dırılması konusunda düzenleyeceği bir raporla görüş bildirmek, 

d) Koruma kurulları, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
ları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle iş
birliği yaparak 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 90 ve 91 inci 
maddelerinde düzenlenen, salıverilen kişilerin iş bulmalarına veya meslek ve sanatlarıyla ilgili bir iş 
kurmalarına, çevre ve aileleriyle olabilecek psiko-sosyal sorunların çözümüne yardımcı olmak, 

e) Hükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı et
kenleri güçlendirme amacına yönelik çalışmalar yapmak. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum: 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Koruma Kurulları 
Koruma kurulları 
MADDE 16.- (1) Koruma kurulları; adalet komisyonunun bulunduğu yerlerde Cumhuriyet 

başsavcısının veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekili ya da Cumhuriyet savcısının baş
kanlığında; baro temsilcisi, belediye başkanı veya görevlendireceği yardımcısı, Cumhuriyet başsav
cısı tarafından belirlenecek bir ceza infaz kurumu müdürü, denetimli serbestlik ve yardım merkezi 
şube müdürü, milli eğitim müdürü, sosyal hizmetler müdürü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakfı temsilcisi, teşkilâtı bulunan yerlerde Türkiye İş Kurumu müdürü, Ziraat ve Halk Bankası 
müdürleri, varsa ticaret ve sanayi odalan, ziraat odalan, borsalar, esnaf ve sanatkârlar birliği 
yöneticileri ile; varsa kamuya ait fabrikalar ile istekleri hâlinde o yerde şubesi bulunan kamuya 
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yararlı dernek veya vakıflar ve özel bankalann yönetici seviyesindeki temsilcilerinden Cumhuriyet 
başsavcısı tarafından uygun görülenlerin katılımı ile oluşur. 

(2) Koruma kurullarının yazı işleri hizmetleri, şube müdürlüğünce yürütülür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
Koruma kurullarının görevleri 
MADDE 17.- (1) Koruma kurullarının görevleri şunlardır: 
a) Şube müdürlüklerinden iletilen suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları sosyal ve 

ekonomik sorunlann çözümü ile ceza infaz kurumlanndan salıverilen hükümlülerin meslek veya 
sanat edinmelerinde, iş bulmalannda, sanat sahibi olanlar ile tanm işletmeciliği yapmak isteyenlere 
araç ve kredi sağlanmasında, iş yeri açmak isteyenlere yardım edilmesinde ve karşılaştıkları diğer 
güçlüklerin çözümünde yardımcı olmak, çocuk ve genç hükümlülerin öğrenimlerine devam et
melerini sağlamak, diğer hükümlülere bu konuda yardımcı olmak. 

b) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Şikâyet ve İtiraz 

Şikâyet ve itiraz 
MADDE 18.- (1) Şube müdürlükleri ile koruma kurullannın idarî nitelikteki eylem ve işlem

lerine karşı infaz hâkimliğine şikâyette bulunulabilir. 
(2) Bu Kanunun uygulanması kapsamında verilmiş olan hâkim kararlan ile kanunun gösterdiği 

hâllerde mahkeme kararlanna karşı itiraz yolu açıktır. Diğer kanunlarda belirtilen kanun yollan sak
lıdır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum: 
ALTINCI BÖLÜM 

Danışma Kurulu 
Danışma Kurulunun oluşumu 
MADDE 19.- (1) Denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerine ilişkin olarak danışma 

organı niteliğinde görev yapmak üzere Bakanlıkta, Bakanlık Müsteşannın başkanlığında Denetim
li Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurullan Danışma Kurulu kurulur. 

(2) Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur: 
a) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, 
b) Bakanlık Kanunlar Genel Müdürü, 
c) Bakanlık Personel Genel Müdürü, 
d) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği bir temsilci, 
e) Yüksek Öğretim Kurulunca görevlendirilecek, üniversitelerin hukuk fakültelerinin ceza ve 

ceza usul hukuku ana bilim dalından bir, sosyal hizmetler yüksek okulu veya bölümünden bir, fakül-
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telerin sosyoloji ve psikoloji bölümlerinden birer profesör veya doçent unvanına sahip, öncelikle bu 
Kanunun içerdiği konularda çalışmaları bulunan öğretim üyesi, 

f) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü, 
g) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü, 
h) Kadının Statüsü Genel Müdürü, 
ı) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü, 
i) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü, 
j) Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü, 
k) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından üst düzey bir temsilci, 
1) Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanı, 
m) Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün asayişten sorumlu genel 

müdür yardımcısı veya daire başkanı, 
n) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir temsilci, 
o) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonundan bir temsilci, 
ö) Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanı. 
(3) Danışma Kurulu her takvim yılında en az bir defa toplanır. Başkan, gerekli gördüğü hâller

de Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. 
(4) Danışma Kurulunun başkan vekili Bakanlık müsteşar yardımcısıdır. Bakanlık Müsteşarının 

bulunmadığı zamanlarda Danışma Kuruluna, Bakanlık müsteşar yardımcısı başkanlık eder. 
(5) Danışma Kurulunun yazı işleri hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
Danışma Kurulunun görevleri 
MADDE 20.- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerine ilişkin temel ilkeleri belirlemek, öneri 

niteliğinde kararlar almak ve bu kararlan ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, 
b) Genel Müdürlük tarafından sunulan, şube müdürlükleri ve koruma kurullarının yıllık 

faaliyetlerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak, 
c) Şube müdürlükleri ve koruma kurullannm görevleri ile ilgili olarak hazırlanan kanun, tüzük 

ve yönetmelik taslaklannı incelemek ve önerilerde bulunmak, 
d) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Şube müdürlüğü personelinin özlük işleri 
MADDE 21.- (1) Şube müdürlüklerinde görev yapan müdür, şef, psikolog, sosyal çalışmacı, 

sosyolog, öğretmen ve benzeri personelin her türlü özlük işlemleri Genel Müdürlükçe, diğer per
sonelin ise adalet komisyonlarınca yürütülür. 
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BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum: 
Gönüllü çalışanlar 
MADDE 22.- (1) Denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerinde bu Kanunda belirtilen 

ilkeler gözetilerek gönüllü kişilerden de yararlanılabilir. Bu durumda gönüllü çalışanlara görev, yet
ki ve sorumluluk yönünden kamu görevlilerine ilişkin hükümler uygulanır. 

(2) Görevleri nedeniyle gönüllü çalışanlara karşı işlenen suçlar hakkında kamu görevlilerine 
karşı işlenen suçlara, gönüllü çalışanların görevleri nedeniyle işledikleri suçlar hakkında kamu 
görevlilerinin işledikleri suçlara ilişkin hükümler uygulanır. Bunların görevleri sebebiyle işlemiş ol
dukları suçlar hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkın
da Kanun hükümleri uygulanır. Gönüllü çalışanların görevleri sebebiyle işlemiş oldukları suçlarla 
ilgili olarak soruşturma izni adalet komisyonu başkanı tarafından verilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Denetim 
MADDE 23.- (1) Şube müdürlüklerinin denetimleri, adalet müfettişleri tarafından yapılır. 
(2) Koruma kurullarının işlemleri, adalet müfettişleri tarafından denetlenir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 
Personelin eğitimi 
MADDE 24.- (1) Şube müdürlüklerinde görevli personele, Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukev

leri Personeli Eğitim Merkezlerinde hizmet öncesi, aday memurluk, hizmet içi ve görevde yüksel
me eğitiminin yanı sıra görevleri ile ilgili eğitim uygulanır. Gerektiğinde gönüllü çalışanlara da 
eğitim verilebilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum: 
Diğer kurumların görevleri, teşvik ve işbirliği 
MADDE 25.- (1) Cumhuriyet başsavcılığı aracılığı ile, şube müdürlüklerinin görevlerine iliş

kin olarak iletilen istemler, kolluk görevlilerince yerine getirilir. 
(2) Kamu kurum ve kuruluşları, denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetinin görül

mesine katkıda bulunurlar ve denetimli serbestlik görevlilerine yardımcı olurlar. 
(3) Psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, eğitim uzmanı, öğretmen ve benzeri personeli çalış

tıran kurum ve kuruluşlar ihtiyaç hâlinde şube müdürlüğünün bu nitelikte personel istemine yardım
cı olurlar. 

(4) Aile ve çocuk mahkemelerinde görevli benzeri personel, şube müdürlüğünün önerisi ve 
Cumhuriyet başsavcılığının talebi üzerine denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerine 
yardımda bulunur. 

(5) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler, 
gönüllü gerçek ve tüzel kişiler denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerine katkıda 
bulunmaya teşvik edilir. 
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BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum: 
Malî hükümler 
MADDE 26.- (1) Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerini yürütmek üzere bu 

Kanun ile oluşturulan taşra teşkilâtında görevli Devlet memurları, hizmet sınıfı, unvan ve 
derecelerine göre ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde görev yapan emsallerine 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan yararlanırlar. 

(2) Danışma Kurulunun toplantılarına katılan üyelere 6245 sayılı Harcırah Kanunu hüküm
lerine göre harcırah ödenir. 

(3) Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetleri için Bakanlık bütçesine yeterli ödenek 
konulur. Bu hizmetlerde çalışan gönüllülere, talepleri üzerine fiilen çalıştıkları her gün için ulaşım 
ve iaşe giderleri karşılığı olarak yapılacak günlük ödeme tutan ve tüm gönüllülere ödeme 
yapılabilecek yıllık toplam gün sayısı bütçe kanunlarıyla belirlenir. Bu ödemelerden herhangi bir 
vergi ve kesinti yapılmaz. 

BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 27.- (1) Danışma Kurulu, Daire Başkanlığı, şube müdürlükleri ve koruma kurul-

lannın teşkilât, görev, çalışma, disiplin ve denetimine ilişkin esas ve usuller, kadrolu veya gönüllü 
çalışanların sınav, atama, görevde yükselme, görev, yetki ve sorumlulukları, nitelikleri, nakil, sicil, 
disiplin, eğitim ve benzeri özlük işlemleri ile malî hükümlere ilişkin esas ve usuller ile diğer husus
lar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 
görüşleri alınarak Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum: 
Kadro ihdası 
MADDE 28.- (1) Ekli (1), (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı 

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerin 
Adalet Bakanlığına ait bölümlerine eklenmiştir. 

BAŞKAN - 28 inci maddeyi, ekli (1), (2) ve (3) sayılı listelerle birlikte oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyeler arasında ihtilaf vardır. 
Elektronik cihazla oylama yapacağım. Oylama için 3 dakika süre vereceğim. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylamaya başlanıldı) 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, bu tasarı ve bundan sonraki görüşeceğimiz 

tasanda da açıkoylama yapacağız îçtüzük hükümlerine göre. Onun için, lütfen Genel Kuruldan ay
rılmayınız. 

(Oylamaya devam edildi) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır; madde kabul edilmiştir. 
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Geçici madde l'i okutuyorum: 
GEÇÎCİ MADDE 1.- (1) Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde teşkilât

lanma tamamlanır. 
(2) Kuruluşunda şube müdürü ihtiyacını karşılamak üzere, bu Kanunun yürürlük tarihinden 

itibaren bir yıl içerisinde, şube müdürlüklerine; hukuk, siyasal bilgiler ve eğitim bilimleri fakülteleri 
ile fakülte ve yüksek okulların kamu yönetimi, sosyal hizmetler, sosyoloji, psikoloji gibi dört yıllık 
eğitim veren bölümlerinden mezun, olumlu sicil almış, mesleğin niteliklerini taşıyan ve adliye ve 
ceza infaz kurumlarında en az dört yıldan beri görev yapmakta olan personelden Bakanlıkça yazılı 
ve mülakat sınavından başarılı olanlar arasından atama yapılır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2.- (1) Şube müdürlüklerinin araç, gereç ve diğer ihtiyaçları bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde satın alma veya kiralama yoluyla sağlanır, bu amaç
la Bakanlık bütçesine yeteri kadar ödenek aktarılır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 3.- (1) Bu Kanunla öngörülen şube müdürlüklerinin kuruluşu, buralarda 

görev yapacak personelin atanması, göreve başlaması ve eğitimi gibi işlemler sonuçlanıncaya kadar 
bu Kanunla verilen görevler, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, eğitim uzmanı ve benzeri per
soneli çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarından veya aile ve çocuk mahkemelerinde görevli ben
zeri personelden, geçici görevlendirme veya yardım suretiyle yerine getirilir. 

(2) Birinci fıkra hükmüne göre kamu kurum veya kuruluşlarından geçici görevlendirme 
suretiyle yararlanılan personelin her türlü malî ve özlük haklan saklı olup, malî ve özlük haklan 
kendi kurumları tarafından karşılanır. 

(3) Bu Kanunda öngörülen şube müdürlükleri teşkilâtlanıncaya kadar denetimli serbestlik ve 
yardım hizmetlerini yürütmek üzere adalet komisyonlarının bulunduğu Cumhuriyet başsavcılık
ları nezdinde geçici bürolar kurulur. Büroların amirlik görevini yürütmek üzere, Bakanlık onayı 
ile ceza infaz kurumu personelinden bu görevi yürütebilecek olanlardan biri ve adalet komis
yonunca yönetim hizmetlerini yürütecek yeteri kadar personel geçici olarak görevlendirilir. Şube 
müdürlüklerinin teşkilâtlanmasından sonra bu bürolardaki her türlü araç gereç şube müdürlük
lerine devrolunur. 

(4) Geçici görevlendirme talepleri, geçici büro amirinin önerisi ve bağlı olduklan Cumhuriyet 
başsavcılığının talebi üzerine ilgili kamu kurum ve kuruluşlannca yerine getirilir. Çocuk ve aile 
mahkemelerinde görevli benzeri personelin geçici görevlendirilmesinde ilgili hâkimin muvafakati 
aranır. 

(5) Geçici görevlendirme altı ay süreyle yapılır. Bu süre, görevlendirmedeki usule uygun 
olarak bir defaya mahsus olmak üzere altı aya kadar uzatılabilir. 

(6) Asıl memuriyet mahalli veya yerleşim yerleri dışında, bürolarda geçici olarak görevlen
dirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre kazanmış olduklan dereceye uy
gun olarak Devlet memurlanna ödenen miktarda harcırah ödenir. 

BAŞKAN - Geçici Madde 3'ü oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum: 
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Yürürlük 
MADDE 29.- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya. 
Buyurun Sayın Uzunkaya. 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Tabiî, bu ve buna benzer yasaları, burada, çok hızlı bir şekilde görüşme durumunda olduk. 

Bunların eleştirilen tarafları oldu eleştirilmeyen tarafları oldu. Ancak, bugün şu anda görüştüğümüz 
yasa, cezaevleriyle ilgili yasa, zannediyorum, üzerinde en çok durulması gereken... Yıllarca, 
dışarıdaki hizmetlerim nedeniyle, cezaevleriyle, eğitimci olarak ilişkilerim oldu. Bu kadrolar, mut
laka ve behemehal verilmesi gerektiğine inandığım çok önemli kadrolardır ve bugünlerde yap
tığımız hizmetler arasında en önemli hizmet olduğuna inandığım bu yasanın bir an önce kanunlaş
ması ve umuyorum, hiçbir sıkıntıya uğramadan, ilgili yerlerden de onayını alarak, hemen yürürlüğe 
girmesi, cezaevlerinin gerçekten, sadece ceza ve infaz mekânları değil, aynı zamanda bir ıslah 
mekânı olarak, oradaki insanların topluma yeniden kazandırılması konusunda ciddî katkıların ol
masını umuyorum ve bekliyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu vesileyle, bir husus da sizlerle paylaşmak istiyorum. O da şudur: Tabiî, 
Meclisimizin çalışma prensiplerinde, bugüne kadar var olan uygulamada bir husus biliniyor; 
yasalar, ilgili komisyonlarda... Bir kere, hiçbir yasa, herhangi bir komisyonda değerlendirmeye 
alınmadan Genel Kurula gelmemiştir, gelmesi de mümkün değil. 

Aslında, Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğunda var olduğunu bildiğim, önergeler, gerek 
hükümet adına gerek parlamenterler adına gerek diğer ilgili kurum ve kuruluşların önergeleri, talep
leri, arzuları, komisyonlarda, hatta, gerekirse, altkomisyonlannda uzun uzun, eski tabiriyle ariz 
amik görüşülür ve orada metin haline geldikten sonra genel kurullara, tıpkı, benzetmek mümkünse, 
uluslararası anlaşmalardaki gibi, yasaların geneli üzerinde görüşmeler yapılır ve yasalar oylanır. 

Biliyorsunuz, 90'h yılların başlarından beri Meclis TV canlı olarak buradaki konuşmaları 
yayınlıyor, ulusumuz bunları dinliyor. Tabiî, burada, zaman zaman obstrüksiyon, yani, engelleme 
dediğimiz usul muhalefetin kullandığı bir yöntemdir. Buna saygı duymak lazım. Eldeki mevcut 
tüzük, yönetmelikler, mevzuat buna cevaz veriyorsa, elbette, yapılacak; ama, artık, çağ bir şeyi 
yakalıyor ve değişiyor. 

Değerli arkadaşlar, bunları, ben, özellikle, AK Parti Grubunun grup yönetimine, değerli grup 
başkanvekillerine, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer grupların da yöneticilerine bir hatırlatma 
babında, bu çalışma yılımızın son gününde bir hatırlatma olarak ifade ediyorum. Umuyorum, yeni 
yasama yılının başında, bunu, mutlaka ele almış olalım. 

Nedir o; çalışmalarda komisyonlar mutfaktır arkadaşlar. Hem hükümetin hem de ilgili bürok
ratların bütün çalışmalarının, milletvekillerinin de, İçtüzüğe koyarak... Eğer, katkı sağlamak is
tiyorsa, hangi yasada neyi sağlamak istiyorsa -artık, internet ortamında her şeyi izleyebiliyoruz- git
sin, önerisini orada versin, önergeyi orada zikretsin, tartışsın, uzun uzun, ilgililerle, bürokratlarla, 
diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla; ama, o mutfakta yemek pissin ve buraya hazır olarak gelsin. Ne 
hükümetin ne parlamenterlerin ne diğer üçüncü şahısların; yani, kitle örgütlerinin vesairenin buraya 
getirebileceği bir önergenin tartışılacağı yer Genel Kurul olmamalıdır, bunun yeri mutfaktır. Ancak, 
çok zaruret halinde, tabir yerindeyse, mutfakta hazırlanan yemeğin sadece tuzu ve biberi sofrada 
verilebilir; ama, siz,mutfakta eti pişirmedin, pirinci koymadın, bulguru koymadın, patatesi koy
madın; yemeği sofraya getirdin, masaya koydun, hiçbirisi yok. Değerli arkadaşlar, bizim Parlamen
todaki çalışmamızda bugüne kadarki uygulamada yapılan âdeta budur ve yanlıştır. Mutfak, komis
yonlardır; onun için, iktidar ve muhalefetin değerli yöneticileri bir araya gelmeli; orada, bu mesele 
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enine boyuna tartışılmalı; Genel Kurula indiği anda, yasanın geneli üzerinde, hem iktidarın hem 
muhalefetin, görüşleri, lehinde ve aleyhinde olabilir, sayılan, standardı belli olmak üzere grup 
adına, şahıs adına da olabilir; ama, madde madde, onlarca, yüzlerce maddenin burada tartışılması 
tekniği, çağın mantığına ve Avrupa'nın mantığına da -ben, Avrupa örneğini sadece oradaki uyum 
çerçevesinde söylüyorum- pek muvazi düşmeyen, uygun düşmeyen bir yaklaşım tarzıdır. Dolayısıy
la, ben, değerli arkadaşlarıma, diğer partililerle, ilgili hukuk kurum ve bürolanyla görüşerek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Uzunkaya, teşekkürünüzü alabilir miyim efendim. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Teşekkür edeceğim Sayın Başkan, müsaade ederseniz teşek

kür edeceğim tabiî. 
BAŞKAN - Buyurun. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, önemsediğim için bunu özellikle zik

rediyorum: Bugün, yapılanın hukukî olduğu elbette rahatlıkla ifade edilebilir; ama, bunu çok daha 
hukukî zemine oturtmak gerekiyorsa, grupların da konsensüsünü sağlayarak bu zemine doğru, ar
tık, gidişin mecbur olduğunu burada ifade ediyorum. 

Yılın bu son gününde, son yasaları görüştüğümüz bu saatte, çıkarılan yasaların hayırlı olmasını 
temenni ediyor; yaz tatilini tatil olarak değil, aziz milletimize, bölgelerinde hizmet olarak sunacak 
iktidar ve muhalefetin çok değerli milletvekillerine, kazasız belasız bir sezonu sağlıklı bir şekilde 
ifa edip, tekrar sağlıkla buraya avdet etmeleri temennisiyle, hayırlı bir sezonu bitirmiş olmanın mut
luluğu içerisinde hepinizi saygıyla selamlıyorum; yasalarımız hayırlı olsun diyorum efendim. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 30.- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... 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 
pusulalanm, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalanm rica 
ediyorum. 

Aynca, 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 ulaştırmalanm rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu 

Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 
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Kullanılan oy sayısı: 208 
Kabul : 208 (x) 
Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek bir teşekkür konuşması yapacaktır. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇÎÇEK (Ankara) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; infaz hukukumuz açısından önemli bir düzenlemeyi daha 

değerli oylarınızla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 
Ümit ediyorum ki, bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, cezasının bir bölümünü ceza infaz 

kurumlarında çekmiş ve tahliye edilmiş olanlar ya da hapis cezası yerine alternatif tedbirlerin uy
gulanması yoluyla, kişiyi topluma kazandırma yönünde çok önemli, çok çağdaş bir düzenlemeyi 
gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 

Bu yasanın bu noktaya gelmesinde, değişik komisyonların, özellikle Adalet Komisyonunun 
çok büyük katkısı olmuştur. Tam da Sayın Uzunkaya'nın belirttiği gibi, iktidar ve muhalefet birlik
te düzenleyip, yürürlüğe koymaya çalıştığımız bir yasal düzenlemedir. Bunun hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni ediyorum. Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, yeni çalışma döneminin 
hepimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyor; sağlık ve başarı dileklerimle saygılar sunuyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Hayırlı olsun. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 

Cezalannm Affı Hakkında Kanun Tasarısı ve İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Millet
vekili Ümmet Kandoğan ve Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ile 12 Milletvekilinin, Memur
lar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalannm Affı Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet 
Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

14.- Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve Trabzon 
Milletvekili Kemalettin Göktaş ile 12 Milletvekilinin, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu (1/994, 2/321, 
2/474) (S. Sayısı: 952) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasarının görüşmesi ertelenmiştir. 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasansı ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri 

Komisyonlan raporlannm görüşmelerine başlıyoruz. 
15.- Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyiş

leri Komisyonları Raporları (1/949) (S. Sayısı: 878) (xx) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 878 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xx) 878 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Osmaniye Milletvekili Necati 
Uzdil; şahıslan adına, Ankara Milletvekili Faruk Koca, Adana Milletvekili Recep Garip, Şanlıurfa 
Milletvekili Müfit Yetkin, Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve Osmaniye Milletvekili Necati Uz-
dil'in söz talepleri vardır. 

İsmini okuduğum milletvekili arkadaşlanmızdan konuşma talebi olan var mı?.. Yok. 
Tasannın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini 

yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma il
kesine uygun olarak, plânlı arazi kullanımını sağlayacak usûl ve esasları belirlemektir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve Şahsı adına İzmir Milletvekili 
Erdal Karademir; şahısları adına, Ankara Milletvekili Faruk Koca, Adana Milletvekili Recep Garip, 
Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in söz talepleri vardır. 

İsmini okuduğum milletvekili arkadaşlanmızdan konuşma talebi olan var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Kapsam 
MADDE 2.- Bu Kanun; arazi ve toprak kaynaklannın bilimsel esaslara uygun olarak 

belirlenmesi, sınıflandınlması, arazi kullanım plânlannın hazırlanması, koruma ve geliştirme 
sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlannın katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, 
amaç dışı ve yanlış kullanımlann önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına 
ilişkin sorumluluk, görev ve yetkilerin tanımlanması ile ilgili usûl ve esaslan kapsar. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar 
MADDE 3.- Bu Kanunda geçen; 
a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, 
b) Kurul: Toprak Koruma Kurulunu, 
c) Toprak: Mineral ve organik maddelerin parçalanarak aynşması sonucu oluşan, yeryüzünü 

ince bir tabaka halinde kaplayan, canlı ve doğal kaynağı, 
ç) Arazi: Toprak, iklim, topografya, ana materyal, hidroloji ve canlılann değişik oranda etkisi 

altında bulunan yeryüzü parçasını, 
d) Tanm arazisi: Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup, 

hâlihazırda tanmsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek 
tanmsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazileri, 
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e) Mutlak tarım arazisi: Bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellik
lerinin kombinasyonu yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan, topografik 
sınırlamaları yok veya çok az olan; ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan, hâlihazır tarımsal 
üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma elverişli olan arazileri, 

f) Özel ürün arazisi: Mutlak tarım arazileri dışında kalan, toprak ve topografik sınırlamaları 
nedeniyle yöreye adapte olmuş bitki türlerinin tamamının tarımının yapılamadığı ancak özel bitkisel 
ürünlerin yetiştiriciliği ile su ürünleri yetiştiriciliğinin ve avcılığının yapılabildiği, ülkesel, bölgesel 
veya yerel önemi bulunan arazileri, 

g) Dikili tarım arazisi: Mutlak ve özel ürün arazileri dışında kalan ve üzerinde yöre ekolojisine 
uygun çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı formundaki bitkilerin tarımı yapılan, ülkesel, bölgesel veya 
yerel önemi bulunan arazileri, 

ğ) Marjinal tarım arazisi: Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım arazileri 
dışında kalan, toprak ve topografik sınırlamalar nedeniyle üzerinde sadece geleneksel toprak iş
lemeli tarımın yapıldığı arazileri, 

h) Yeter büyüklükte tarımsal arazi parseli: Makineli tarımda toplam işlem zamanları ve alan 
kayıplarını optimum yapabilen, arazi nitelikleri, ürün deseni ve potansiyeline göre Bakanlık tarafın
dan belirlenen ve daha fazla küçültülemeyecek en küçük parsel büyüklüğünü, 

ı) Yeter gelirli tarımsal işletme: Bir tarım işletmesinde üretim faktörlerinin rasyonel kul
lanımına olanak vererek işletmenin gelişmesini temin eden, ailenin ekonomik ve sosyal gelişimini 
temin edecek gelir ile tarımsal yapının muhafazası ve tarımın sürekliliğini sağlayan en küçük işlet
me büyüklüğünü, 

i) Tarım dışı alanlar: Üzerinde toprak bulunmayan çıplak kayaları, daimi karla kaplı alanları, 
ırmak yataklarını, sahil kumullarını, sazlık ve bataklıkları, askeri alanları, endüstriyel, turizm, rek
reasyon, iskan, altyapı ve benzeri amaçlarla plânlanmış arazileri, 

j) Sulu tarım arazisi: Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su 
kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazileri, 

k) Tarımsal amaçlı yapılar: Toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre 
nitelikte olmayan hayvancılık ve su ürünleri üretim ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis 
edilmesi gerekli olan müştemilatı, mandıra, üreticinin bitkisel üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü 
için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet ve makinelerinin 
muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün 
özelliği itibarıyla hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri 
kaybolması söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile Bakanlık tarafından tarım
sal amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesisleri, 

1) Arazi yetenek sınıflaması: Toprak bozulmasına neden olmayacak şekilde arazinin en uygun 
kullanım şeklini belirlemek için kullanım ve koruma verilerini bir araya getirerek temel toprak etüt
lerine ve iklim koşullarına dayalı yapılan plânlamalara yönelik arazi sınıflamasını, 

m) Arazi kullanım plânlaması: Her ölçekte plânlamaya temel oluşturmak üzere, toprağın ve 
diğer çevresel kaynakların bozulmasını önlemek için ekolojik, toplumsal ve ekonomik şartlar 
gözetilerek sürdürülebilirlik ilkesine uygun, farklı arazi kullanım şekillerini oluşturmaya yönelik 
toprak ve su potansiyelinin belirlenip, sistematik olarak değerlendirilmesini ve birbirleri ile olan 
ilişkilerini ortaya koyan rasyonel arazi kullanım plânlarını, 

n) Tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projeleri: Tarım alanlarında yörenin ekolojik, 
ekonomik ve toplumsal özellikleri dikkate alınarak toprakların sürekli üretkenliğini sağlayacak tarım 
tekniklerini, toprak, su, bitki ve insan ilişkileri ile toprak korumaya yönelik diğer fiziksel, kimyasal, 
kültürel ve bitkisel düzenlemeleri kapsayan rasyonel tarımsal arazi kullanım plân ve projelerini, 
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o) Toprak koruma projeleri: Toprağın doğal veya insan faaliyetleri sonucu yok olmasını, bozul
masını veya zarar görmesini önlemek ve sürekli üretken kalmasını sağlamak için yapılan fiziksel, 
kültürel ve bitkisel tedbirleri kapsayan projeleri, 

ö) Arazi toplulaştırması: Arazilerin doğal ve yapay etkilerle bozulmasını ve parçalanmasını ön
lemek, parçalanmış arazilerde ise doğal özellikleri, kullanım bütünlüğü ve mülkiyet hakları 
gözetilerek birden fazla arazi parçasının birleştirilip ekonomik, ekolojik ve toplumsal yönden daha 
işlevsel yeni parsellerin oluşturulmasını ve bu parsellerin arazi özellikleri ve alanı değerlendirilerek 
kullanım şekillerinin belirlenmesini, köy ve arazi gelişim hizmetlerinin sağlanmasını, 

p) Toplulaştırma proje sahası: Toplulaştırma projesinin uygulanacağı sınırlar içinde kalan alanı, 
r) Arazi bozulması: Arazinin doğal veya yapay etkiler sonucu özelliklerinin değişikliğe uğ

raması ile ekonomik ve ekolojik işlevlerinin azalması veya yok olmasını, 
s) Toprak veri tabanı: Arazi ve toprak kaynaklarının nitelikleri ile birlikte belirlenerek kayıt al

tına alındığı veri tabanını, 
ş) Tahsis: Bu Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde veya 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan, vasfı ve hâlihazır kullanım şekline 
bakılmaksızın toplulaştırma kapsamında değerlendirilebilecek yerlerin, Maliye Bakanlığı tarafın
dan Bakanlığa tahsis edilmesini, 

İfade eder. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına Antalya Millet

vekili Hüseyin Ekmekcioğlu; şahısları adına, Ankara Milletvekili Faruk Koca, Adana Milletvekili 
Recep Garip, Manisa Milletvekili İsmail Bilen... 

Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Arazi Mülkiyet Hakkının Kullanımı ve Toprak Koruma Kurulu 

Arazi mülkiyet hakkının kullanım esası 
MADDE 4.- Devletin hüküm ve tasarrufu altında ve Hazinenin özel mülkiyetinde olan araziler 

ile kamu kurumlarına, gerçek ve tüzel kişilere ait olan arazilerin mülkiyet hakkı kullanılırken top
rağın; bitkisel üretim fonksiyonu, endüstriyel, sosyo-ekonomik ve ekolojik işlevlerinin tamamen, 
kısmen veya geçici olarak engellenmemesi amacıyla araziyi kullananlar, bu Kanunun öngördüğü 
tedbirleri almakla yükümlüdür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına Manisa Millet
vekili Hasan Ören; şahıslan adına, Ankara Milletvekili Faruk Koca, Adana Milletvekili Recep 
Garip ve Manisa Milletvekili İsmail Bilen... 

Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Toprak Koruma Kurulu 
MADDE 5.- Her ilde, valinin başkanlığında, ildeki tarımdan sorumlu birim amiri tarafından 

başkan yardımcılığı ve sekretarya hizmetleri görevi yürütülmek üzere, ilde plân yapma yetkisine 
sahip kamu kurum ve kuruluşlan ile üniversitelerden, üç birimin ve Maliye Bakanlığının ildeki üst 
düzey temsilcisi ile plânlama ve/veya toprak koruma konulannda ulusal ölçekte faaliyette bulunan 
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kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yerel temsilcilerin
den üç kişi olmak üzere Kurul oluşturulur. Kurulun gündeminde bulunan araziler özel kanunlarla 
koruma altına alınmış alanlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün proje alanı veya 22.11.1984 
tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa 
göre uygulama alanı ilan edilen yerlerden ise bu alanlarda uygulama yapan birimin yetkili temsil
cisi de Kurula dahil edilir. 

Kurulun kuruluşu, çalışma usûl ve esasları Bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle 
belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına Kastamonu Mil
letvekili Mehmet Yıldırım; şahısları adına, Ankara Milletvekili Faruk Koca, Adana Milletvekili 
Recep Garip ve Manisa Milletvekili İsmail Bilen... 

Söz talebi?..Yok. 
5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Kurulun görevleri 
MADDE 6.- Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir: 
a) Arazi kullanılan tüm faaliyetlerde, arazinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanıl

masına yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapmak, ortaya çıkan olumsuzlukları belir
lemek, toprak korumayı ve bununla ilgili sorunları giderici önlemleri almak, geliştirmek, uygulan
masını sağlamak için görüş oluşturmak. 

b) Arazi kullanımını gerektiren tüm girişimleri yönlendirmek üzere, yerel plân veya projelerin 
uygulanması amacıyla takibini yapmak. 

c) Toprak koruma önlemlerinin yerine getirilmesi sürecini yerel ölçekte izlemek, değerlendir
mek ve çözümleyici öneriler geliştirmek, hazırlanacak toprak koruma ve arazi kullanım plânlan 
doğrultusunda, yerel ölçekli yıllık iş programları için görüş oluşturmak ve uygulamaya konul
masının takibini yapmak. 

ç) Ülkesel, bölgesel veya yerel ölçekli yapılan plânlar arasındaki uyumu denetlemek. 
d) Kanunda yer alan konularla ilgili başvurulan almak ve ilgililere aktarmak. 
e) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Çanakkale Mil

letvekili Ahmet Küçük; şahıslan adına, Ankara Milletvekili Faruk Koca, Adana Milletvekili Recep 
Garip, Manisa Milletvekili İsmail Bilen... 

Söz talebi?.. Yok. 
6 ncı maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Toprak ve Arazi Varlığının Belirlenmesi 

Toprak ve arazi varlığının belirlenmesine ilişkin esaslar 
MADDE 7.- Bakanlık, toprak koruma ve kullanmaya yönelik farklı sistemler kullanarak arazi 

ve toprakla ilgili sınıflamalan ve haritaları yapar veya yaptırır. 
Toprak ve arazi varlığının belirlenmesi, sınıflandınlması, etüt, analiz ve sınıflama ile ilgili stan

dart oluşturulması, harita ve veri tabanının hazırlanması ve kullanıcıların hizmetine sunulmasına 
ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 
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BAŞKAN -Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Burdur Milletvekili Ramazan 
Kerim Özkan; şahıslan adına, Ankara Milletvekili Faruk Koca, Adana Milletvekili Recep Garip, 
Manisa Milletvekili İsmail Bilen... 

Söz talebi?.. Yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
Tarım arazilerinin sınıflandırılması ve arazi parsel büyüklüklerinin belirlenmesi 
MADDE 8.- Tarım arazileri; doğal özellikleri ve ülke tanmındaki önemine göre, nitelikleri 

Bakanlık tarafından belirlenen mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve 
marjinal tarım arazileri olarak sınıflandırılır. Ayrıca Bakanlık tarım arazilerinin korunması, geliş
tirilmesi ve kullanımı ile ilgili farklı sınıflandırmalar yapabilir. 

Tarımsal faaliyetin ekonomik olarak yapılabildiği en küçük alana sahip ve daha fazla küçül-
memesi gereken yeter büyüklükteki tarımsal arazi parsel büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, 
ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek, Bakanlık tarafından belirlenir. 

Kamu yatırımları için ihtiyaç duyulan yerler hariç olmak üzere tarım arazileri, belirlenen yeter 
büyüklükteki tarımsal arazi parsellerinden daha küçük parçalara bölünemez. Miras yolu ile intikal
lerde yeter büyüklükteki parseller oluşturulamıyorsa ifraz yapılmaz; ortak kullanım, kiralama veya 
satış yoluna gidilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Şanlıurfa Millet
vekili Mehmet Vedat Melik?.. Yok. 

Diğer konuşmacılar taleplerini geri çekmişlerdir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Toprakların Korunması ve Arazi Kullanımı 

Toprakların korunması 
MADDE 9.- Arazi kullanımını gerektiren her türlü girişim ve yatırım sürecinde toprakların 

korunması, doğal ve yapay olaylar sonucu meydana gelen toprak kayıplarının önlenmesi; arazi kul
lanım plânlan, tanmsal amaçlı arazi kullanım plân ve projeleri ile toprak koruma projelerinin uy
gulamaya konulması ile sağlanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Malatya Millet
vekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Arazi kullanım plânlannın yapılması 
MADDE 10.- Arazi kullanım plânlan ile ülkesel ve bölgesel plânlamalara temel oluşturan ve 

diğer fizikî plânlamalara veri teşkil eden; su potansiyeli, toprak veri tabanı ve haritalan esas 
alınarak çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda toprağın niteliği, arazinin 
yeteneği ve diğer arazi özellikleri gözetilerek uygun arazi kullanım şekilleri belirlenir. 

Bakanlık tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan arazi kullanım plânlannda; yerel, bölgesel 
ve ülkesel ölçekte tarım arazileri, mera arazileri, orman arazileri, özel kanunlarla belirlenen alanlar, 
yerleşim alanlan, sosyal ve ekonomik amaçlı altyapı tesisleri ile diğer arazi kullanım şekillerine yer 
verilir. Bakanlık, arazi kullanım plânlannın hazırlanmasını ihtiyaca göre valiliklere devredebilir. 
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Özel kanunlarla belirlenen veya belirlenecek alanlarda, ilgili kanun hükümleri saklı kalmak 
kaydı ile arazi kullanım plânlannda yer verilen kullanım şekilleri, ilgili kanunlar kapsamında 
sorumlu bakanlık veya kuruluşlar tarafından değerlendirilir. 

Tarım arazileri, bu Kanunda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, arazi kullanım plânlarında 
belirtilen amaçlan dışında kullanılamaz. 

Arazi kullanım plânının hazırlanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık tarafından hazır
lanacak yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına Ardahan Millet
vekili Ensar Öğüt?.. Yok. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
Tanmsal amaçlı arazi kullanım plân ve projelerinin hazırlanması 
MADDE 11.- Tanm arazilerinde toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerinin sürekli 

üretim sağlayacak şekilde korunarak kullanımı için, en az bir ziraat mühendisi sorumluluğunda 
tanmsal amaçlı arazi kullanım plân veya projeleri, valilikler tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır. 

Tanmsal amaçlı arazi kullanım plân veya projelerinin hazırlanmasında, çiftçilerin ve arazi 
sahiplerinin görüşleri alınır. 

Arazi sahipleri ve araziyi kullananlar, hazırlanan plân ve projelere uymakla yükümlüdür. 
Tanmsal amaçlı arazi kullanım plân veya projelerinin uygulanacağı arazinin sınırları, büyük

lüğü ve uygulama ile ilgili diğer usûl ve esaslar, Bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle 
belirlenir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Toprak koruma projelerinin hazırlanması 
MADDE 12.- Toprağın bulunduğu yerde, doğal fonksiyonlarını sürdürebilmesinin sağlanması 

amacıyla korunması esastır. 
Kentsel yerleşim amaçlı imar plânı bulunan yerler dışında, zorunlu olarak kazı veya dolgu 

gerektiren herhangi bir arazi kullanım faaliyeti sonucu toprak kayıpları ve arazi bozulmalan söz 
konusu ise araziyi kullananlar tarafından toprak koruma projeleri hazırlanır veya hazırlattırılır. 

Toprak koruma projeleri arazi bozulmalannı ve toprak kayıplanm önlemek için gerekli olan 
sekileme, çevirme, koruma duvarı, bitkilendirme, antma, drenaj gibi imalat, inşaat ve kültürel ted
birleri içerir, en az bir ziraat mühendisi sorumluluğunda hazırlanır ve valilik tarafından onaylanır. 

Heyelan, sel ve rüzgar gibi doğal olaylar sonucu meydana gelen toprak kayıplarını önlemek 
için valilikler, toprak koruma projelerini hazırlatarak uygulamasını yapar veya yaptınr. 

Toprak koruma projelerinin gerekliliği, hazırlanması, uygulanması, yetki ve sorumluluklann 
belirlenmesi ile ilgili usûl ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına Hatay Milletvekili 
Gökhan Durgun?.. Yok. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
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Tanm arazilerinin amaç dışı kullanımı 
MADDE 13.- Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tanm arazileri ile sulu tanm 

arazileri tanmsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Ancak, alternatif alan bulunmaması ve 
Kurulun uygun görmesi şartıyla; 

a) Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar, 
b) Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı, 
c) Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri, 
ç) İlgili bakanlık tarafından kamu yaran kararı alınmış madencilik faaliyetleri, 
d) Bakanlıklarca kamu yaran karan alınmış plân ve yatırımlar, 
İçin bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile 

Bakanlık tarafından izin verilebilir. 
Mutlak tanm arazileri, özel ürün arazileri, dikili tanm arazileri ile sulu tanm arazileri dışında 

kalan tanm arazileri; toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile valilikler tarafından tarım dışı 
kullanımlara tahsis edilebilir. 

Tarımsal amaçlı yapılar için, projesine uyulması şartıyla ihtiyaç duyulan miktarda her sınıf ve 
özellikteki tanm arazisi valilik izni ile kullanılır. 

Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamında izin alan işletmeciler, faaliyetlerini çevre ve 
tanm arazilerine zarar vermeyecek şekilde yürütmekle ve kendilerine tahsis edilen yerleri tahsis 
süresi bitiminde eski vasfına getirmekle yükümlüdürler. 

Bu madde kapsamında valiliklerce verilen kararlara yapılan itirazlar, Bakanlık tarafından 
değerlendirilerek karara bağlanır. 

Tanm arazilerinin korunması ve amaç dışı kullanımına dair uygulamalann usûl ve esaslan 
tüzükle düzenlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Tanmsal potansiyeli yüksek büyük ovaların belirlenmesi ve korunması 
MADDE 14.- Tanmsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış 

kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalannın hızlı geliştiği ovalar; kurul 
veya kurullann görüşü alınarak, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu karan ile büyük ova koruma 
alanı olarak belirlenir. 

Büyük ovalardaki koruma ve geliştirme amaçlı tanmsal altyapı projeleri ve arazi kullanım 
plânları, kurul veya kurullann görüşleri dikkate alınarak, Bakanlık ve valilikler tarafından öncelik
le hazırlanır veya hazırlattırılır. 

Büyük ovalarda bulunan tanm arazileri hiçbir surette amacı dışında kullanılamaz. Ancak alter
natif alan bulunmaması, kurul veya kurullarca uygun görüş bildirilmesi şartıyla; 

a) Tarımsal amaçlı yapılar, 
b) Bakanlık ve talebin ilgili olduğu Bakanlıkça ortaklaşa kamu yararı kararı alınmış 

faaliyetler, 
İçin tanm dışı kullanımlara Bakanlıkça izin verilebilir. 
Büyük ova koruma alanlarının belirlenmesi ve korunmasına ilişkin usûl ve esaslar tüzükle 

düzenlenir. 
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BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 
Erozyona duyarlı alanlann belirlenmesi ve korunması 
MADDE 15.- Doğal ve yapay olaylar sonucu toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellik

leri bozulmuş veya bozulma ihtimali olan araziler ile millenmeden önemli derecede etkilenen baraj, 
gölet ve benzeri rezervuar havzalarında toprak kayıplarını ve millenmeyi önlemek, korama, geliş
tirme ve kullanmayı esas alan teknikleri yerleştirmek amacıyla, kuralların görüşü alınarak, Bakan
lığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile erozyona duyarlı alanlar belirlenir. 

Erozyona duyarlı arazilerin belirlenmesi ve korunması amacıyla bu arazilerin kullanım plânlan 
ve altyapı projeleri; kurallann görüşleri dikkate alınarak, ilgili kamu kuram ve kuruluşlarının hiz
met alanlan ile sınırlı olmak kaydıyla, kamu kuruluşlarının birbirlerine bağlı hizmetlerini aksat
mayacak şekilde bir uyum ve zaman plânlaması içerisinde, havza bazında ilgili kamu kuraluşlan 
tarafından yapılır veya yaptınlır. Bu amaçla yapılan veya yaptınlan rüzgar perdeleri, sekiler, sel 
oyuntusu önleme yapılan gibi fizikî yapılann korunması, arazi sahiplerine aittir. 

Bakanlık; kurak, yan kurak ve az yağışlı yerlerde iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil 
olmak üzere, çeşitli nedenlerle toprak bozulması görülen çölleşmeye maraz alanlarda ilgili kamu 
kurum ve kuraluşlan, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak gerekli önlemleri alır veya aldırır. 

Erozyona duyarlı alanların belirlenmesi ve korunmasına ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık 
tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.,. Kabul edil
miştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Toprak kirliliğinin izlenmesi ve önlenmesi 
MADDE 16.- Valilikler, tanmsal veya tarım dışı faaliyetlerden kaynaklanan toprağı kirletici ve 

bozucu olumsuzluklann izlenmesi ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır ve aldırır. 
Toprağı kirletenlere 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uy

gulanır. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
Arazi toplulaştırması ve dağıtımı 
MADDE 17.- Arazinin rasyonel kullanımını sağlamak amacıyla parsel büyüklüklerinin op

timum ölçülerde oluşması için, arazinin yansından çoğuna malik bulunan ve sayıca maliklerin 
yarısından fazlasını oluşturanlann muvafakati üzerine isteğe bağlı, Bakanlığın veya kuralların 
talebi üzerine kamu yararı gözetilerek isteğe bağlı olmaksızın, Bakanlar Kurulu kararı ile arazi top
lulaştırma proje sahası belirlenir ve uygulanır. 

Bakanlar Kurulunun bu kararı toplulaştırma ve diğer işlemler yönünden kamu yararı karan 
sayılır. Bu karar sonucu isteğe bağlı olarak veya maliklerin muvafakati aranmaksızın proje bazında 
arazi toplulaştırması, köy gelişim ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile kırsal alan düzenlemesi Bakan
lık tarafından yapılır veya yaptınlır. Uygulamada isteğe bağlı toplulaştırmalara öncelik tanınır. 

Toplulaştırma sahası olarak tespit edilen yerlerde bulunan Hazinenin özel mülkiyetinde ve 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve toplulaştırma amaçlarına uygun olarak değerlen
dirilmesi mümkün olan tarım arazileri, Bakanlığın talebine istinaden vasfına ve mevcut kullanım 
şekline bakılmaksızın Maliye Bakanlığınca Bakanlığa tahsis edilir. 
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Ekonomik ölçekte, yaşayabilir ve gelişebilir tarım işletmeleri oluşturmak için tarım arazisi bulun
mayan veya yetersiz olan çiftçilere, tarımsal işletme kurabilmeleri veya mevcut olanı geliştirmeleri 
amacıyla, toplulaştırma kapsamında tahsis edilen yerler Bakanlıkça bedeli mukabilinde dağıtılabilir. 

Bakanlık, yeter büyüklükte olmayan tarımsal arazi parsellerini gerektiğinde toplulaştırma ve 
bu Kanun kapsamında değerlendirmek üzere kamulaştırabilir. Toplulaştırma uygulamalarında, tah
sisli araziler ile birlikte bu araziler kullanılarak yeter büyüklükte yeni parseller oluşturulur ve bu 
parseller; arazisi kamulaştırılan veya yeter büyüklükte tarım arazisi olmayan yöre çiftçilerine ön
celikli olmak üzere rayiç bedeli üzerinden ve Bakanlıkça belirlenecek usûl ve esaslara göre Maliye 
Bakanlığı tarafından doğrudan satılır. Bu amaçla yapılan kamulaştırma ve satımlara konu olan iş
lemler ve düzenlenen kağıtlar Katma Değer Vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç ve katkı payın
dan müstesnadır. 

Toplulaştırma sonucu oluşturulan parsellerin alanı ve arazi özellikleri birlikte değerlendirilir ve 
gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilere ait toplulaştırmaya konu arazilerden yol, kanal, 
tahliye kanalı gibi kamunun ortak kullanacağı yerler için en fazla yüzde onu kadar ortak tesislere 
katılım payı düşülür. Katılım payı için bedel ödenmez. Katılım payı dışında kesilen arazi öncelikle 
varsa eş değer tahsisli arazilerden karşılanır, yoksa kamulaştırılır. 

Toplulaştırma sahası ilan edilen yerlerle ilgili Bakanlar Kurulu kararı Resmî Gazetede yayım
landıktan sonra toplulaştırma işlemleri sonuçlanıncaya kadar bu alanlarda toplulaştırmaya konu 
arazilerin mülkiyet ve zilyetliğinin devir, temlik, ipotek ve satış vaadi işlemleri projeyi uygulayan 
birimin iznine bağlıdır. 

Toplulaştırma çalışmaları ile ilgili usul ve esaslar tüzükle düzenlenir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Özendirme, Denetim, Yaptırımlar, Gelir ve Giderler 

Özendirme 
MADDE 18.- Toprağın korunması, üretim gücünün geliştirilerek sürdürülmesi, arazinin iyileş

tirilmesine yönelik toprak ıslahı ve tarla içi geliştirme etkinlikleri, yeteneğe uygun arazi kullanımı 
konularında projeye dayalı yatırım yapan, toprak işleme, sulama ve yetiştirme tekniklerini uygulayan 
üreticilere, tarımsal desteklemelerde öncelik verilir, yatırımları Bakanlık imkânlarıyla desteklenir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Denetim 
MADDE 19.- Bu Kanunun uygulamasında denetim görevini Bakanlık, valilikler veya kurullar 

yapar ya da yaptınr. Bu Kanunda yer alan projelerle ilgili denetim örnekleme yöntemiyle yapılır ve 
sonucundan Bakanlık ve kurullara bilgi verilir. Uygulamada etüt, sınıflama, analiz gibi toprak ve 
arazi ile ilgili teknik konularda denetim görevini Bakanlık yapar veya yaptırır. Kurul üyesi kurum 
veya kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları tespit ettikleri arazi bozulmalan ve toprak kayıpları ile 
ilgili faaliyetler hakkında valiliklere ihbarda bulunabilir. Valilikler konuyu inceleyerek, sonucu en 
geç üç ay içerisinde, ihban yapana bildirmek zorundadır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 
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Tanm arazilerinin yanlış kullanımlarında uygulanacak cezalar 
MADDE 20.- Tanmsal amaçlı arazi kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve 

projelerine uyulması zorunludur. 
Bu plân veya projelere aykırı hareket edilerek arazi tahrip edilmiş veya diğer koruma ve üretim 

yapılanna zarar verilmiş ise valilikçe tespit yaptırılarak sorumlular bir kez uyarılır ve projeye uy
gunluk sağlanması için azami üç ay süre verilir. Bu sürenin sonunda aykırı kullanımların devam et
mesi durumunda faaliyet durdurulur. Valilikçe arazinin eski haline dönüştürülmesi için yapılan tüm 
masraflar sorumlulardan tahsil edilir. Ayrıca, araziye zarar verenlere, tahrip edilen mutlak tanm 
arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım arazilerinin her metre karesi için bir Yeni Türk Lirası, 
marjinal tanm arazilerinin her metre karesi için elli Yeni Kuruş idarî para cezası verilir. 

Valiliğin yaptıracağı tespitlerle plân veya projelere uyulduğu ve arazi tahribatının durduğu 
belirlenirse sınırlama ve hak mahrumiyetleri ortadan kalkar. 

BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum: 
Tanm dışı amaçlı arazi kullanımlarına ilişkin cezalar ve yükümlülükler 
MADDE 21.- Tanm dışı arazi kullanımlannda toprak koruma projelerine uyulması zorunludur. 
Tanm dışı arazi kullanımına izinsiz başlanılması veya hazırlanan toprak koruma projelerine 

uyulmaması halinde, aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir ve yaptırımlar uygulanır: 
a) Arazi kullanımı için izinsiz işe başlanılmış ve çalışmalar devam ediyorsa; valilik işi 

tamamen durdurur, yapılan iş tamamlanmış ise kullanımına izin verilmez. Kullanılan arazi tarım 
dışı amaçlı kullanıma uygun yerlerden ise kullanılan alanın her metre karesi için bir Yeni Türk 
Lirası idarî para cezası verilir ve bu Kanunda öngörülen tedbirlerle birlikte gerekli izinlerin alınması 
şartıyla işin tamamlanmasına veya iş bitmiş ise kullanımına izin verilir. 

Arazi kullanım plânlannda, tanmsal amaçlı kullanım için aynlmış arazilerde, izinsiz yapılan 
bütün yapılar yıkılır ve temizlenir. Arazinin yeniden eski haline gelmesi için yapılan masraflar 
sorumlulardan tahsil edilir. Aynca, zarar verilen tanm arazilerinin, her metre karesi için iki Yeni 
Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

b) Toprak koruma projelerine aykın hareket ederek arazinin tahribine ve/veya diğer koruma ve 
üretim yapılanna zarar verilirse valilik tarafından sorumlular bir kez uyanlır ve projeye uygunluk 
sağlanması için azami üç ay süre verilir. Bu sürenin sonunda aykın kullanımların devam etmesi 
durumunda yapılan işler valilikçe tamamen durdurulur, verilen kullanım izni iptal edilir ve zarar 
verilen mutlak tanm arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tanm arazilerinin her metre karesi için iki 
Yeni Türk lirası, marjinal tanm arazilerinin her metre karesi için bir Yeni Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. Arazinin temizlenmesi ve eski haline dönüştürülmesi için yapılacak masraflar ve 
verilen bu cezalar sorumlulardan tahsil edilir. 

Toprak koruma projelerinin bulunmaması, yetersizliği veya zamanında gerekli tadilatlann 
yapılmaması sonucu arazi tahribi veya toprak kayıplan söz konusu olursa meydana gelecek zarar
lardan; proje hazırlanmasına gerek olmadığına karar verenler, proje hazırlanmış ise projeyi hazır
layan ve onaylayanlar sorumludur. Sorumlular, kusurlu bulunan fiillerinin niteliğine göre 
26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu görevlilerine ait hükümleri uyannca 
cezalandınlırlar. 

BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum: 

- 2 4 9 -



T.B.M.M. B.125 3 . 7 . 2 0 0 5 0 : 5 

îdari cezalara itiraz ve para cezalarının tahsili 
MADDE 22.- Bu Kanunda yazılı olan idarî cezalar o yerin en büyük mülkî amiri tarafından 

verilir. Verilen idarî cezalara dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde 
yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini dur
durmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde in
celeme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları 
21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre Maliye Bakanlığınca tahsil olunur. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Gelir ve giderler 
MADDE 23.- Bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilen her türlü gelir ve cezalar, genel bütçeye 

gelir kaydedilir. Kanunun uygulanmasına ilişkin gerekli ödenek Bakanlık bütçesinde öngörülür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 

ALTINCI BÖLÜM 
Tüzük ve Yönetmelikler, Değiştirilen, Geçici ve Son Hükümler 

Tüzük ve yönetmelikler 
MADDE 24.- Bu Kanunun uygulanmasına dair tüzükler Bakanlar Kurulu tarafından, yönet

melikler ise ilgili kurum ve kuruluşlann görüşü alınarak Bakanlık tarafından; Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yürürlüğe konulur. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 25.- 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fık

rasına aşağıdaki (c ) bendi eklenmiştir. 
"c) Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan 

tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere plânlanamaz." 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 26.- 21.6.1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14 üncü maddesinin ikin

ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Sulu veya kuru arazi ayrımı, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine göre 

yapılır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına, Batman Milletvekili Memet Ali Suçin. 
Buyurun Sayın Suçin. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MEMET ALİ SUÇİN (Batman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 878 

sıra sayılı kanun tasansının 26 ncı maddesi üzerinde görüşlerimi bildirmek üzere şahsım adına söz 
almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, topraksız tarımın olmayacağı bir gerçektir. Tarımımızın temel taşı da çift-
çilerimizdir. Ülkemizdeki mevcut arazilerin çok azı tarıma elverişlidir. Üretim yapılanlarda da, yan
lış sulama veya gerekli önlemlerin alınmaması, toprak kayıplarına neden olmaktadır. Bu yasayla 
tarıma uygun arazilerin tanmdışı kullanımları, toprağın niteliklerini kaybetmesinin önlenmesi esas
larını belirlemek amaçlanmıştır. Ülkemizin en büyük derdi olan erozyondan kurtulmanın tek 
çözümü olan bu yasaların hayata geçirilmesi ülkemiz için çok önemlidir. Zira, ülkemiz her yıl eroz
yon yüzünden Kıbns Adası kadar toprak kaybetmektedir. 

Değerli arkadaşlar, toprağın yenilenemediğini ve çoğaltılamayacağım düşünürsek, erozyon 
sorununun ülkemiz için nasıl bir hayatiyete sahip olduğunu daha iyi anlarız. 1971 yılından bu tarafa, 
bu konuda hiçbir şekilde çözüm üretilmemiş, yasama çalışması yapılmamış, sadece geçici önlem
lerle çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Bunun neticesinde, yurdumuzun birçok bölgesinde büyük 
felaketler yaşanmış, vatandaşlarımızın birçoğunun evleri yıkılmış, yollar çökmüş, araziler harap ol
muştur. Bilinçsiz sulama yapmanın nelere mal olduğu açıkça görülmüştür. 

İşte, bu felaketlerin önüne geçilmesi için, bilinçli üretim yapmak, tarım arazilerinin tanmdışı 
kullanılmasını kontrol altına almak amaçlanmaktadır. Bugüne kadar, bu kadar kapsamlı bir yasa 
yapılmamış; bazı konularda yer alan düzenlemelerle, toprağın doğal niteliklerine göre koruma, 
geliştirme ve kullanma prensiplerinin düzenlenmesi yerine, daha ziyade arazi mülkiyeti gözetilmiş 
ve mülkiyetle ilgili konular ele alınmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken, görüşülmekte olan bu yasanın ül
kemize, bu konuyla iştigal eden çiftçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diler, bu yasada emeği geçen 
Anamuhalefet Partisi -gerçi şu anda yok, olmadığı için... Yine onlara teşekkür ediyorum; çünkü, düzen
lenmesinde emekleri olmuştur- üyelerimize ve partimiz milletvekilleri ile emeği geçen bürokratlarımıza 
teşekkür eder, hepinizi, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Suçin. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 26 ncı maddesine 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Yahya Akman Mustafa Çakır Alim Tunç 

Şanlıurfa Samsun Uşak 
Recep Garip Mehmet Sarı 

Adana Osmaniye 
"4342 sayılı Mera Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereği 3402 sayılı Kanun 

hükümlerine göre yapılacak işlemlerde kadastro komisyonlarına konu uzmanı ziraat mühendisi 
dahil edilir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ÖZKAN ÖKSÜZ 

(Konya) - Olumlu görüşle takdire bırakıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
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Gerekçe: 
Meralar, zilyeti olmayan alanlardır. Yapılan 3402 sayılı Kadastro Kanunu çalışmalarında bin

lerce mera ile ilgili dava açılmakta ve hem devlet hem de vatandaşlar sıkıntıya düşmektedir. Mera 
komisyonlarınca yapılmayan ve yetkinin kadastro komisyonlarına devredildiği mera tespitlerinde, 
merayla ilgili konu uzmanı ziraat mühendislerinin bulunması hataları en aza indirecektir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen önerge istikametinde 26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 27.- 25.2.1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun 14 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

"d) Köy yerleşim yeri ile uygulama imar plânı veya uygulama plânlarına ilave imar plânlarının 
hazırlanması, toprak muhafazası, gen kaynaklarının korunması, millî park ve muhafaza ormanı 
kurulması, doğal, tarihî ve kültürel varlıkların korunması, sel kontrolü, akarsular ve kaynakların 
düzenlenmesi, bu kaynaklarda yapılması gereken su ürünleri üretimi faaliyetleri için ihtiyaç 
duyulan," 

"Durum ve sınıfı çok iyi veya iyi olan mera, yaylak ve kışlaklarda birinci fıkranın (a), (f) ve (g) 
bentleri hariç, tahsis amacı değişikliği yapılamaz." 

"Bakanlık tarafından uygulanan mera veya arazi toplulaştırma projeleri kapsamında; arazinin 
niteliği ve kullanım bütünlüğü dikkate alınarak işlenen tarım arazilerinden mera kullanımına, mera 
kullanımından işlemeli tanma takas usulü ile dönüşüm yapılabilir. Tanmsal kullanım veya mera 
bütünlüğünü sağlamak için, nitelikleri itibanyla takas edilecek arazi bulunamaması durumunda bu 
fıkra hükümlerine göre değerlendirmek, takas etmek veya satmak üzere kamulaştırma yapılabilir. 
Kamulaştınlan bu araziler takas veya doğrudan satış suretiyle değerlendirilir. Yapılan kamulaştır
ma, takas ve satımlarla ilgili işlemler ve düzenlenen kağıtlar Katma Değer Vergisi hariç her türlü 
vergi, resim, harç ve katkı payından müstesnadır. Takas, kamulaştırma veya satım yolu ile kullanım 
şekli belirlenen araziler on yıl süre ile amacı dışında kullanılamaz, on yılın sonunda Bakanlığın uy
gun görüşü alınmak suretiyle amacı dışına çıkanlabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve 
esaslar Bakanlıkça belirlenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri önce geliş sıralanna göre okutup, 
aykınlıklanna göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 878 sıra sayılı tasannın 27 nci maddesi (d) bendindeki son cümlede "su 
ürünleri üretimi" ifadesinden sonra gelmek üzere "ve termale dayalı tanmsal üretim faaliyetleri için 
ihtiyaç duyulan" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Faruk Çelik Alim Tunç Mehmet Ceylan 
Bursa Uşak Karabük 

Öner Gülyeşil Mustafa Ilıcalı 
Siirt Erzurum 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutup işleme alacağım. 
Önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 27 nci maddesinin dör

düncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Yahya Akman Mustafa Çakır Alim Tunç 

Şanlıurfa Samsun Uşak 
Mehmet San Recep Garip 

Osmaniye Adana 
Bakanlık tarafından uygulanacak mera ve arazi toplulaştırma projeleri kapsamında; arazinin 

niteliği ve kullanım bütünlüğü dikkate alınarak işlenen tanm arazilerinden mera kullanımına mera 
olarak kullanılan alanlardan arazi plânlaması yapılabilir. Tanmsal kullanım veya mera bütünlüğü 
sağlamak için, nitelikleri itibanyla değişim yapılacak arazi bulunamaması durumunda bu fıkra 
hükümlerine göre değerlendirmek, değiştirmek veya satın almak suretiyle kamulaştırma yapılabilir. 
Kamulaştınlan bu araziler değişim veya doğrudan satış ile değerlendirilir, yapılan kamulaştırma ve 
değişimle ilgili işlemler ve düzenlenen kâğıtlar Katma Değer Vergisi hariç her türlü vergi, resim, 
harç ve katkı payından müstesnadır. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ÖZKAN ÖKSÜZ 

(Konya) - Takdire bırakıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bu teklifle mevcut kanun, Arazi Toplulaştırma Tüzüğü ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri 

uyumlu hale getirilerek, hem mevcut mera bütünlüğü ve işlenebilir arazi kullanım bütünlüğü sağ
lanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 878 sıra sayılı tasannın 27 nci maddesi (d) bendindeki son cümlede "su 
ürünleri üretimi" ifadesinden sonra gelmek üzere "ve termale dayalı tanmsal üretim faaliyetleri için 
ihtiyaç duyulan" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Faruk Çelik (Bursa) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ÖZKAN ÖKSÜZ 

(Konya) - Olumlu görüşle tekdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
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Gerekçe: 
Son yıllarda özellikle termale dayalı teknolojik sera ve sera yatırımları yoğunluk kazanmak

tadır. Termal bölgelerde yaygın mera alanları vardır; ancak, bu alanlardaki meralardaki bitkilerin de 
niteliği yoktur. Katma değeri yüksek olan teknolojik sera yatırımlarının önünü açmak için bu teklif 
yapılmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen önergeler istikametinde 27 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1.- 1.1.2004 tarihinden önce tanm arazileri; gerekli izinler alınmadan tarım 

dışı amaçlı kullanıma açılmış ve tanmsal bütünlüğü bozmuyor ise söz konusu arazinin istenilen 
amaçla kullanımı için, altı ay içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi, hazırlanacak toprak koruma 
projesine uyulması ve tanm dışı kullanılan tanm arazilerinin her metre karesi için beş Yeni Türk 
Lirası ödenmesi şartıyla izin verilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri önce geliş sıralanna göre okutup 
sonra aykınlıklanna göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 878 sıra sayılı yasa tasarısının geçici 1 inci maddesinde 
geçen "(1.1.2004) tarihinden" ibaresinin "(11.10.2004) tarihinden" şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Zülfü Demirbağ Recep Garip Mehmet San 
Elazığ Adana Osmaniye 

Öner Gülyeşil 
Siirt 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutup işleme alacağım. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 878 sıra sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısında yer 

alan geçici madde l'in tasan metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. Mehmet Eraslan 

Hatay 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ÖZKAN ÖKSÜZ 

(Konya) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bu madde, yasadışı işgalle tanm arazilerimizi yok eden uygulamalara af getirmek ve devletin 

sağladığı özendirici kolaylıklarla belli kesimlere teşvik sağlama yolunu açmaktadır. Bu nedenle, 
geçici madde l'in tasarı metninden çıkanlması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 
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BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 878 sıra sayılı yasa tasarısının geçici 1 inci maddesinde 
geçen "(1.1.2004) tarihinden" ibaresinin "(11.10.2004) tarihinden" şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Zülfü Demirbağ (Elazığ) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ÖZKAN ÖKSÜZ 

(Konya) - Takdire bırakıyoruz Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tarihin 11.10.2004'e çekilmesi bütün kesimlerin yararınadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarıya geçici madde 2 eklenmesi konusunda 1 önerge vardır; önergeyi 

okutuyorum: 
TBMM Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun Tasarısına 
aşağıdaki geçici 2 nci maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Süleyman Turgut A. Gökhan Sarıçam Mustafa Çakır 
Manisa Kırklareli Samsun 

Ali Öğüten Mehmet Kurt 
Karabük Samsun 

Geçici Madde 2: Çiftçi kayıt sistemi oluşturulması amacıyla, ilgililerin isteği üzerine tarım 
arazilerinin veraset intikal ve cins tashihi işlemleri için; Veraset İntikal Vergisi, tapu harcı, döner 
sermaye ücreti ve her türlü vergi ve kesintiler bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıllık 
süre içinde alınmaz. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ÖZKAN ÖKSÜZ 

(Konya) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Katılıyorsunuz. 
Gerekçeyi okutuyorum: 
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Gerekçe: 
Çiftçi kayıt sisteminin oluşturulmasını sağlamak amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 28.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 29.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünün oylamasından önce, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre 

oyunun rengini belirtmek üzere, Bursa Milletvekili Sayın Faruk Çelik; buyurun. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bir yasama yılını 
daha geride bıraktık. Uzunca bir konuşma yapmayı düşünüyorum!.. 

Evet, değerli arkadaşlar, 22 nci Dönem Üçüncü Yasama Yılını geride bırakırken, takriben 
700 saat, bilfiil, ara vermeden çalıştık; 35 000 sayfa doküman oluştu bu çalışmalar neticesinde ve 
burada, 3 yasama yılının sonunda 629 yasa tasarısı kanunlaştı, Üçüncü Yasama Yılında 165 
kanun tasarısı yasalaştı. Bu taşanların yasalaşması konusunda, tabiî ki Türkiye Parlamentosunu 
oluşturan 550 milletvekili arkadaşımızın, başta İktidar Partisi olan AK Parti olmak üzere, 
Anamuhalefet Partisi olan Cumhuriyet Halk Partisinin ve bağımsız arkadaşlarımızın çok değerli 
katkıları oldu. Ben, bütün arkadaşlarıma, AK Parti Grubu adına, çok teşekkür ediyorum efendim. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, ülke hepimizin, iktidarıyla muhalefetiyle hepimizin ülkesi bu güzel ülke. 
Türkiye'nin, cumhuriyetin kazanımlan da hepimizin. Bunları geliştirmek, bunları insanımızı daha 
mutlu edecek noktalara taşımak da hepimizin başlıca görevidir. Milletin huzurunu temin etmek, 
barışı sürdürmek ve mutluluğu geliştirmek hepimizin görevi. 

Konuşmamın bu bölümünde... Şair diyor ya "cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. 
Bu yol ki Hak, millet yoludur, dönme bilmez, yürürüz." Bildiğiniz gibi, dün, Elazığ-Tatvan demir
yolunda bölücü terör örgütünün saldırısına maruz kalan ve şehit olan 5 vatandaşımıza -yine bu Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin tatile gireceği saatlerde- Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılanmıza 
acil şifalar diliyoruz, milletimize de başsağlığı temennilerimizi iletiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, tatile girerken, az önce verdiğim rakamlar çerçevesinde olaya baktığımız 
zaman, tatili hak ederek, vicdanen rahat bir şekilde, sorumluluğunu yerine getirmiş milletvekilleri 
olarak gidiyor olmamızdan duyduğum memnuniyeti de, ben, şahsen ifade etmek istiyorum. Gerçek
ten de, bu dönem içerisinde, üstlendiğimiz tüm yasama ve denetim görevlerini azamî ölçüde yerine 
getirmeye çalıştık. AK Parti Grubu olarak, gerçi, son on günde, muhalefetle bir sıkıntılı süreç 
yaşasak da, yasama yılı boyunca, gerçekten, muhalefetin de çok büyük desteğini aldığımızı, burada, 
bir kez daha ifade etmek istiyorum ve Anamuhalefet Partisi yöneticilerine ve tüm milletvekillerine 
de, özellikle teşekkürlerimizi, şükranlanmızı arz ediyorum. 
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Sizlere de, bir kez daha, özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederken, sağlık içinde, Dör
düncü Yasama Yılında, yine, huzur içerisinde, bu yüce çatının altında buluşmayı temenni ediyorum 
ve hepinize, iyi tatiller temenni ediyor, saygılar sunuyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamamn elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... 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 
pusulalanm, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalanm rica 
ediyorum. 

Aynca, 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 ulaştırmalanm rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 878 sıra sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 

Tasansının açıkoylama sonucunu arz ediyorum: 
Kullanılan oy sayısı: 216 
Kabul : 216 (x) 
Tasanmn kabul edilmesi ve kanunlaşması nedeniyle Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet 

Mehdi Eker bir konuşma yapacaktır. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; öncelikle, AK Parti Hükümeti, birçok konuda olduğu gibi, bugün, 
Yüce Meclisin değerli oylanyla bir ilke daha imza attı. Belki, yasama yılının son çalışma gününde 
ve son saatinde olması hasebiyle çok fazla dikkat çekmemiştir; ancak, Türkiye Cumhuriyeti tarihin
de, tanm camiasının, tanmla uğraşanlann beklediği, bütün toplumsal kesimlerin içtenlikle, arzuyla, 
iştiyakla bekledikleri bir tasan, bugün, sizlerin oylanyla yasalaştı; hayırlı, uğurlu olsun; çünkü, 
tanmın esası topraktır ve bizim, topraklanmızla ilgili, bugüne kadar bir kanunumuz yoktu; biraz ön
ce, sizlerin oylanyla, artık topraklanmızm bir kanunu oldu. 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, topraklanmızm korunmasını öngörüyor, toprak 
koruma kurullanmn oluşturulmasını öngörüyor; illerde, sivil toplum kuruluşlanmızm da iştirakiy
le, her ilde bir toprak koruma kurulu oluşturuluyor. Ayrıca, arazilerimizin özelliklerine göre tas
nifini öngörüyor, buna imkân sağlıyor, tanm arazilerinin nasıl kullanılacağını planlara bağlıyor; 
yine, topraklann fizikî olarak korunmasını getiriyor. Bu şekilde çok sayıda yenilik getiriyor ve 
inanıyorum ki, artık, bundan sonra, sadece tanm için kullanılacak araziler değil, sanayileşme, kent
leşme ve diğer faaliyetlerle ilgili olarak da, bu kanun birtakım hükümler vazediyor ve arazilerimiz, 
topraklanınız çok daha iyi korunacak, çok daha yerinde kullanılma imkânı bulacak. 

Ben, gecenin bu vaktinde sizleri daha fazla tutmak istemiyorum. 
Katkılan için, komisyondaki katkılan için Anamuhalefet Partisine teşekkür ediyoruz. Emeği 

geçen herkesi kutluyorum, teşekkür ediyorum. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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Kanunumuzun hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum çiftçi camiamıza. 
Bir de, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının faaliyetleriyle ilgili bir raporu posta kutularınıza bugün 

itibariyle gönderdik. Değerli milletvekillerimiz onu da almadan ayrılmasınlar istiyorum. 
Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
Sayın milletvekilleri, Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre 

Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 
16.- Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 

Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komis

yonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 
17.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Bundan sonra da komisyonun bulunmayacağı anlaşıldığından, komisyonu ve hükümeti 

aramıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, böylece, 22 nci Dönem Üçüncü Yasama Yılını tamamlamış bulunuyoruz. 

Yoğun bir dönem geçirdik; ülkemiz ve vatandaşlarımız açısından son derece önemli kanunlar kabul 
ettik, çeşitli denetim faaliyetlerini hep beraber gerçekleştirdik. 

İktidarı ve muhalefetiyle emeği geçen herkese, Başkanlık Divanı adına teşekkür ediyorum. 
Hepinize, ailelerinizle birlikte, hayırlı tatiller diliyorum. 
Alman karar gereğince, Dördüncü Yasama Yılının ilk birleşiminde, gündemde bulunan 

konulan sırasıyla görüşmek için, 1 Ekim 2005 Cumartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.25 
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VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi kampüsünde yer 

alan camide Kur'an kursu açıldığı iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın cevabı (7/7437) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Meclis Başkanı Bülent Annç tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını istiyorum. Gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmet Neşşar 
CHP Denizli Milletvekili 

30'0<S.2Ö05 
1. TBMM mescidinde bir Kuran Kursu açtınızmı? 
2. Açtınızsa bunun gerekçesi nedir? 
3 . Bu kursa kimler devam etmektedir? 
4. Bu kursun, AKP Hükümeti tarafından çıkarılan ve yasa dışı eğitime verilen cezaların 

azaltıldığı TCK değişikliği ile aynı zamana rastlaması ne amama gelmektedir? 
5. Bu uygulamayı Eğitimin Birliği ve Anayasanın değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek 

. 2 . maddesi çerçevesinde nasıl değerlendiriyorsunuz? 
T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
KAN.KAR.MD. 
Sayı:A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7437-13070/36923 
Konu: 

Sayın Mehmet U. NEŞŞAR 
Denizli Milletvekili 

03 Temmuz 2005 

İlgi: 2/7/2005 tarihli yazılı soru Önergeniz. 

TBMM'kampusünde yer alan Cami'de Kur'an kursu açıldığı iddiasına ilişkin, ilgi 
önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

EKLER; 
1-Soru cevabı < 

Bülent ARINÇ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 
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CEVAPLAR: 

Cevap 1, 2, 3, 4, 5- TBMM'nin "Denetim Yollan" ndan "soru" müessesesi 
Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 96-100 üncü maddelerinde düzenlenmiştir. İçtüzüğün 100 
üncü maddesine göre; "Başkanın, Başkanlık Divanının, Başkanlık Divanı üyelerinin ve 
Danışma Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleriyle ilgili görevleri 
hakkında, Başkanlıktan sözlü veya yazılı soru sorulabilir." 

Uygulamada soru önergeleri milletvekilleri tarafindan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne verilmekte, buradan kayıt numarası aldıktan 
sonra önerge işleme alınmaktadır. TBMM Başkanlığına intikal etmeyen bir metne İçtüzüğe 
göre soru önergesi demek mümkün değildir. 

1 ve 2 Temmuz 2005 tarihlerindeki yazılı ve görsel medyada; "Meclis Camiinde 
Kur'an kursu", "Meclis'e Kur'an kursu önergesi", "Annç'a kaçak kurs sorusu" gibi başlıklar 
alanda haberler yer almıştır. TBMM Başkanlığı kayıtlarına konu ile ilgili soru önergesi 2 
Temmuz 2005 tarihinde saat 11.45'de intikal etmiştir. Buna rağmen, TBMM Başkanlığına 
intikal ettirilmeyen bir metnin TBMM Başkanlığına sunulmuş bir soru önergesi gibi 2 gün 
süreyle yazılı ve görsel medyada gündeme getirilerek kamuoyunda tartışılması bir yandan 
kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi öte yandan TBMM Başkanlığının yıpratılmasına 
yönelik bir hareket olarak değerlendirilmektedir. 

Anayasanın 136 ncı maddesine istinaden, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Anılan 
Kanunun 1 inci maddesinde Diyanet İşleri Başkanlığının görevleri; "İslam Dininin inançları, 
ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve 
ibadet yerlerim yönetmek" şeklinde düzenlenmiştir. Ek 3 üncü maddesinde ise, "İlk ve 
ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri dışında, 
Kur'an-ı Kerim ve mealini öğrenmek, hafızlık yapmak ve dini bilgiler almak isteyenlerden 
ilköğretimi bitirenler için, Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an kursları açılır. Bu kurslardaki 
din eğitim ve öğretimi kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsUcUerinin talebine 
bağlıdır. Aynca ilköğretimin 5 inci sınıfını bitirenler için tatillerde ve Milli Eğitim 
Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz Kur'an kursları açılır." denilmektedir. 

Görüldüğü gibi, Kur'an kursu açma yetki ve görevi Diyanet İşleri Başkanlığına aittir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı bu yetki ve görevini 3 Mart 2000 tarihli ve 23982 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları ile öğrenci Yurt ve 
Pansiyonlan Yönetmeliği çerçevesinde yerine getirmektedir. Anılan Yönetmeliğin 32 nci 
maddesinde; "Okulların tatil olduğu zamanlarda, ilköğretimin 5 inci sınıfını tamamlayan 
öğrenciler için kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olarak Kur'an-ı Kerim'i ve mealini 
öğrenebilmeleri ve diri bUgilerini geliştirebilmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının 
denetim ve gözetiminde yaz Kur'an kursları açılır/1 denilmektedir. 

- 2 6 0 -



T.B.M.M. B: 125 3.7.2005 0 : 5 

Diyanet İşleri Başkanlığı 2005 yılında yaz Kur'an kurslarının açılış ve işleyişine 
ilişkin olarak 6.6.2005 tarih ve 889 sayılı yazısını valiliklere (müftülüklere) göndermiştir. 
Buna göre, okulların tatil olduğu zamanlarda, ilköğretimin beşinci sınıfını tamamlayan 
öğrenciler için kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olarak yaz Kur'an hırslan 
açılabilecektir. 

TBMM kampusu içinde TBMM Başkanlık Divanının 22 Mayıs 1984 tarih ve 20 
sayılı Karan ile yapımına karar verilen ve Mimar Behruz ÇİNÎCÎ'ye yaptırılan Camii 1989 
yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Caminin yönetimi ve denetimi yukarıda belirtilen 
633 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre Diyanet İşleri Başkanlığına aittir. Bu Camide 
halen görev yapan İmam-Hatip Diyanet İşleri Başkanlığının personelidir 

TBMM kampusünde bulunan Cami İmam Hatibi de Diyanet İşleri Başkanlığının 
6.6.2005 tarih ve 889 sayılı valiliklere gönderdiği yaz Kur'an kurslarının açılış ve işleyişine 
ilişkin yazı uyarınca Çankaya Müftülüğünde bir haftalık seminere tabi tutulmuş ve ilgili 
mevzuat gereği vatandaşlardan talep olması halinde yaz Kur'an kurslarında yapacakları 
uygulama hakkında bilgilendirilmiştir. 

TBMM kampusünde 59'u TBMM personeline, 34'ü TBMM Muhafız Tabur 
Komutanlığı personeline ait olmak üzere 93 lojman vardır. Bu lojmanlarda ikamet eden 
personelin ilköğretimin 5 inci sınıfım bitiren çocuklarmı yaz Kur'an kurslarına 
gönderebilmeleri mevzuata göre en tabii naldandır. Diyanet İşleri Başkanlığının gözetim ve 
denetimindeki camide mevzuata uygun olarak vatandaşın, talebinin karşılanmasında hiçbir 
salonca bulunmamaktadır. 

Yukanda açıklanan mevzuata göre, yaz Kur'an kursu açma yetki ve görevi Diyanet 
İşleri Başkanlığına ait olup, TBMM Başkanlığının yaz Kur'an kursu açması söz konusu 
değildir. Şu anda TBMM kampusünde Diyanet İşleri Başkanlığınca açılmış bir yaz Kur'an 
kursu yoktur. 

Ancak, TBMM kampusu içindeki lojmanlarda ikamet eden personelden talep gelmesi 
halinde, TBMM kampusünde bulunan Camide Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaz 
Kur'an kursu açılabilir. 
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Belediye Kanunu Tasarısına verilen oyların sonucu: (S. Sayısı: 944 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifine verilen 

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine verilen oyların sonucu: (S. 

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanun Tasarısına verilen o 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısına verilen oyların sonucu: 

Sıra Sayısı 
Oylama Saati 
Üye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mük. Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 
Kanunlaşmıştı 

944 
12.55 

550 
245 

0 
0 
2 

247 
3 

r. 

Sıra Sayısı 
Oylama Saati 
Üye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mük. Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 
Kanunlaşmıştı 

961 
14.47 

550 
233 

0 
0 
3 

236 
3 

r. 

Sıra Sayısı 
Oylama Saati 
Üye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mük. Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 
Kanunlaşmıştı 

975 
18.08 

550 
204 

0 
0 
4 

208 
3 

r. 

Sıra Sayısı 
Oylama Saati 
Üye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mük. Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 
Kanunlaşmıştı 

953 
19.14 

550 
204 

0 
0 
4 

208 
3 

r. 
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264-



İli 

Aydm 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

Soyadı 

Ertürk 
Koç 
Öyüş 
Özakcan 
Semerci 
Aydınlıoğlu 
Çömez 
Deveciler 
Özgün 
Pekel 
Şali 
Sür 
Uğur 
Poyraz 
Tüzün 
Anik 
Berdibek 
Güler 
Aksov 
Ereezen 
Gaydalı 
Kiler 
Coşkunyürek 
Güner 
Yılmaz 
Alp 
Özçelik 
Özkan 
Alp 
Anbarcıoğlu 
Birine 
Çelik 
Demirel 
Dinçer 
Dündar 
Hıdıroğlu 
Karapaşaoğlu 
Kızılcıklı 
Küçükaşık 
Orhan 

Adı 

Ahmet 
Atilla 
Semiha 
Mehmet Mesut 
Mehmet 
Ali 
Turhan 
Ali Kemal 
İsmail 
Sedat 
Ali Osman 
Orhan 
Ahmet Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Abdurrahman 
Feyzi 
Mahfuz 
Abdurrahim 
Zeki 
Edip Safdcr 
Vahit 
Yüksel 
Mehmet 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
Abdulmecit 
Faruk 
Şerif 
Faruk 
Kemal 
Ali 
Mustafa 
Zafer 
Mehmet Altan 
Sedat 
Mehmet 
Şevket 

Parti 

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 
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 

S.S. 944 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul (Mük.) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 

S.S. 961 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 

S.S. 975 

Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 

Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 



İli 

Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum ' 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 

Soyadı 

Özvurt 
Pakyürek 
Tutan 
Yalcınbayır 
Daniş 
Köşdere 
Küçük 
Özay 
Akbak 
Ericekli 
Özdemir 
Ayvazoğlu 
Kafkas 
Kavuştu 
Külcü 
Yıldırım 
Erdoğan 
Filiz 
Gazalcı 
Kandoğan 
Neşşar 
Oral 
Yüksektepe 
Akgül 
Arslan 
Aslan 
Değer 
Eker 
Koçyiğit 
Merdanoğlu 
Torun 
Uyanık 
Yazıcıoğlu 
Ayağ 
Budak 
Çakır 
Gencan 
Ağar 
Çetinkaya 
Demirbağ 

Adı 

Mustafa 
Niyazi 
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Durgun 
Eraslan 
Ergin 
Geçen 
Soydan 
Soylu 
Yazar 
Armağan 
Bilgiç 
Coşkuner 
Mumcu 
Özel 
Benli 
Bulut 
Çekmez 
Er 
Eyiceoğlu 
Fırat 
Güler 
İnan 
Oksal 
Özcan 
Özyürek 
Zengin 
Açıkalın 
Aksu 
Akşit 
Akyüz 
Albayrak 
Altıkulaç 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 3 

125 İNCİ BİRLEŞİM 
3 TEMMUZ 2005 PAZAR 

SAAT: 12.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

M E C L Î S SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARASTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLIFLERI İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

EGEMEStiîÇ^KAyiTS;rz :^ŞARTSiz ; ';Mtt-l^TlN;DlR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (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.) 

GRUP ÖNERİLERİ 
1.- İçtüzüğün 5 inci maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Temmuz 2005 tarihin

de tatile girmemesi ve çalışmalara devam edilerek, Genel Kurulun 3 Temmuz 2005 Pazar günü 
12.00-23.00 saatleri arasında çalışması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 29.6.2005 tarihli 121 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- Genel Kurulun 3 Temmuz 2005 Pazar günkü birleşiminde Kanun Tasan ve Tekliflerinin 

görüşülmesi önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 30.6.2005 tarihli 122 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
125 İNCİ BİRLEŞİM 3 TEMMUZ 2005 PAZAR SAAT: 12.00 
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

07 - SÖZLÜ SORULAR 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. - 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) 

2. X - Belediye Kanunu Tasarısı; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Belediye Kanununa 
ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol ile 37 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda 
Değişiklik Yapılması ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunlarına Birer Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1038, 2/272, 2/482) (S. Sayısı: 944) 
(Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

3. - X - Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/950) (S. Sayısı: 920) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

4. - Çorum Milletvekili Agah Kafkas ile 9 Milletvekilinin; Sendikalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/500) (S. Sayısı: 946) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

5. - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) (S. Sayısı: 
945) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

6. - Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (2/546) (S. Sayısı: 962) (Dağıtma tarihi: 28.6.2005) 

7. X- Bursa Milletvekili,M. Altan Karapaşaoğlu'nun; 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/540) (S. Sayısı: 961) (Dağıtma tarihi: 28.6.2005) 

8. - Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin (d) 
Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/820, 1/62, 1/124, 1/153) (S. Sayısı: 890) (Dağıtma tarihi: 10.5.2005) 

9. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 
Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 20.4.2005) 

10. X - Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonları Raporları (1/949) (S. Sayısı: 878) (Dağıtma tarihi: 25.4.2005) 

11. X - Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

12. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan 
Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/930) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi: 28.1.2005) 

13. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/886) 
(S. Sayısı: 786) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

14. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Deniz Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 

- 4 - 125 İNCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/892) (S. Sayısı: 788) 
(Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

15. X - Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve 
Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/893) (Sv Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

16. X - 9 Mayıs 1980 Tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme 
(COTIF)'ye Değişiklik Getiren 3 Haziran 1999 Tarihli Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/910) (S. Sayısı: 790) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

17. X - İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her 
Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/940) (S. Sayısı: 793) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

18. X - Avrupa Orman Enstitüsüne İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/838) (S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 17.2.2005) 

19. X - Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/863) (S. Sayısı: 797) (Dağıtma tarihi: 18.2.2005) 

20. X - Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin 
Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/919) (S. Sayısı: 798) (Dağıtma tarihi: 21.2.2005) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Çevre 
Koruma Alanında İkili İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/859) (S. Sayısı: 806) (Dağıtma tarihi: 
25.2.2005) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/867) (S. Sayısı: 807) (Dağıtma tarihi: 
25.2.2005) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/868) (S. Sayısı: 808) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/869) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/870) (S. Sayısı: 810) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

26. X - A400M Uçağının Geliştirilmesi, Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı 
Bir Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası ile A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde 
Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu 
Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/889) (S. Sayısı: 811) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

27. X - Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/904) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 
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28. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre 

Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/908) (S. Sayısı: 813) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova Geçici 
Özyönetim Kurumları (Çevre ve Mekansal Planlama Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş 
Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/938) (S. Sayısı: 814) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

30. X - Müşterek Taarruz Uçağı Sistem Geliştirme ve Gösterimi İçin İşbirliği Çerçevesi ile 
İlgili Mutabakat Muhtırası ve Buna İlişkin Tamamlayıcı Anlaşma, Malî Yönetim Usulleri 
Dokümanı ve Ek Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/953) (S. Sayısı: 815) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

31. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfi'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi: 2.12.2004) 

32. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

33. - Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma 
tarihi: 19.11.2004) 

34. - 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 (1/834) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi : 12.7.2004) 

35. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

36. - 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) 

37. - 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) 

38. - 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) 

39. - 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) 

40. - 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) (*) 

41. - 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) (*) 
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42. - 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) (*) 

43. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydah'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) 

44. - 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) 

45. - 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) 

46. - 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) 

47. - 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) 

48. - 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) 

49. - 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) 

50. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında 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) 

51. - 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) 

52. - 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) 

53. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

54. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 487'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

55. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

56. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

57. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/180) (S. Sayısı: 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

58. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

59. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi Ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

60. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/192) (S. Sayısı: 493'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

61. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

62. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

63. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

64. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/93) (S. Sayısı: 470'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

65. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 471'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

66. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

67. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/96) (S. Sayısı: 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

68. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

69. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/98) (S. Sayısı: 475'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

70. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

71. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/100) (S. Sayısı: 477'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

72. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/101) (S. Sayısı: 478'el inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

73. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 479'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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74. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

75. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 481 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

76. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/132) (S. Sayısı: 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

77. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

78. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

79. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 486'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

80. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

81. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/212) (S. Sayısı: 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

82. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

83. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

84. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/223) (S. Sayısı: 500'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

85. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

86. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

87. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/230) (S. Sayısı: 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

88. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/231) (S. Sayısı: 504'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

89. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/244) (S. Sayısı: 505'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

90. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı: 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

91. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

92. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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93. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/249) (S. Sayısı: 510'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

94. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora' 
İtirazı (3/250) (S. Sayısı: 51 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

95. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

96. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı: 513'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

97. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

98. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

99. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

100. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

101. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/272) (S. Sayısı: 520*ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

102. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

103. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

104. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/283) (S. Sayısı: 530'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

105. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 53l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

106. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/285) (S. Sayısı: 532'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

107. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

108. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

109. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlık
larının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletveki
linin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

110. - Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve 
Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/289) (S. Sayısı: 536'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

111.- Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
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Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

112.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/299) (S. Sayısı: 537'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

113.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

114. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

115. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514"e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

116.- Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S. Sayısı: 522'ye 
1 inci Ek) {Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

117. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

118. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

119. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

120. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

121. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

122. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

123. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) 
(S. Sayısı: 719) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

124. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe 
Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/235) (S. Sayısı: 720) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

125. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 541'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

126. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S.Sayısı: 543'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

127.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kars Milletvekili Selami Yiğit'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/310) (S.Sayısı: 544'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

128. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in, 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem 
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S.Sayısı: 
545'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

129. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

130.- Edirne Milletvekili Ali Ayağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S.Sayısı: 547ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

131.- Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/328) (S.Sayısı: 548'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

132. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S.Sayısı: 549'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

133. - İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/335) (S.Sayısı: 550'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

134. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

135. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S.Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

136. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

137. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile 
İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

138.- İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S.Sayısı: 586'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

139. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/337) (S.Sayısı: 551*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

140. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/338) (S.Sayısı: 552'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

141. - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/342) (S.Sayısı: 556'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

142. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/345) (S.Sayısı: 559'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

143. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/346) (S.Sayısı: 560'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

144. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/347) (S.Sayısı: 561'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

145. - İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ile Kayseri Milletvekili Adem 
Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları 
(3/350) (S.Sayısı: 563'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

146. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nm Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/351) (S.Sayısı: 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

147. - Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/377) (S.Sayısı: 567'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

148. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/378) (S.Sayısı: 568'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

149. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/380) (S.Sayısı: 570'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

150. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/389) (S.Sayısı: 571'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

151. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/390) (S.Sayısı: 572'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

152. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S.Sayısı: 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

153. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S.Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

154. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/410) (S.Sayısı: 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

155. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/420) (S.Sayısı: 578'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

156. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/421) (S.Sayısı: 585'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

157. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/453) (S.Sayısı: 587'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

- 1 8 - 125 İNCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
158.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S.Sayısı: 588'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

159. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/455) 
(S.Sayısı: 589'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

160. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/308) (S. Sayısı: 542'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

161. - Erzurum Miletvekili Mustafa Ilıcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 
7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

162. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

163. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

164. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

165. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/379) (S. Sayısı: 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

166.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/405) (S. Sayısı: 575'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

167. - Siirt Milletvekili Öner GülyeşiFin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/406) (S. Sayısı: 576'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

168. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/456) (S. Sayısı: 590'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

169. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı: 591'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

170. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı: 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

171.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/463) (S. Sayısı: 593'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

172. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/464) (S. Sayısı: 594'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

173. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/465) (S. Sayısı: 595'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

174. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalın ve İdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/466) (S. Sayısı: 596'ya 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

175.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/467) (S.Sayısı: 597'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

176. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

177.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/480) (S.Sayısı: 599'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

178.- Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/494) (S.Sayısı: 600'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

179.- Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S.Sayısı: 601 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

180.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

181.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S.Sayısı: 603'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

182.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/498) (S.Sayısı: 604'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

183.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/500) (S.Sayısı: 605'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

184. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/501) (S.Sayısı: 606'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

185.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/502) (S.Sayısı: 607'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 3.1.2005) 
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186. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/227) (S. Sayısı: 732) 
(Dağıtma tarihi: 13.1.2005) 

187.X - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, 2108 No.lu 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185) 
(S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) 

188. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/269) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

189. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 800) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

190. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 58 Milletvekilinin; "3069 Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu"nda Değişiklik Yapılması 
ve "TBMM Etik Komisyonunun Kurulmasına" İlişkin Yasa (SİYASÎ AHLÂK YASASI) Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 801) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

191.- Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/563) 
(S. Sayısı: 816) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

192. X - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/572) 
(S. Sayısı: 817) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

193. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Millî Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/630) 
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

194.X - Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası 
Sözleşme Hakkında Değişiklik Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/894) (S. Sayısı: 820) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

195. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında 
Anlaşma Çerçevesinde Oluşturulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 1/2004 ve 2/2004 Sayılı 
Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/928) (S. Sayısı: 823) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

196. X - Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma 
Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan 
Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili 
Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/936) (S. Sayısı: 
824) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

197. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/945) (S. Sayısı: 825) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

198. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, 
Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

199. - Sıtma ve Frengi İlaçlan İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma 
tarihi: 4.3.2005) 

200. - Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; 
Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/369, 2/204) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 8.3.2005) 

201.- Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/948) (S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 10.3.2005) 

202.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile 46 Milletvekilinin; 14.9.1971 Tarihli ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 841) (Dağıtma tarihi: 24.3.2005) 

203. X - Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/922) (S. Sayısı: 843) 
(Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

204. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

205. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

206. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Makedonya 
Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Polis Misyonuna (EUPOL-PROXIMA) Katılımına 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/944) (S. Sayısı: 846) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

207. X - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında 
İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

208. - Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK 
ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/981) (S. Sayısı: 848) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

209. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/970) (S. Sayısı: 853) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

210. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/986) (S. Sayısı: 857) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 
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211.- Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 

Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/338) (S. Sayısı: 859) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

212.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

213. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/952) (S. Sayısı: 852) (Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

214.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/983) (S. Sayısı: 856) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

215. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/524) (S. Sayısı: 742'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

216. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

217. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/527) (S. Sayısı: 744'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

218. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/528) (S. Sayısı: 745'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

219. - İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/549) (S. Sayısı: 746'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

220.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

221.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/560) (S. Sayısı: 748'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

222. - Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin'in Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile 
Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S. Sayısı: 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

223. - Konya Milletvekilleri Hasan Anğı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/584) (S. Sayısı: 750'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

224. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/594) (S. Sayısı: 751 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

225. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/624) (S. Sayısı: 767'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

226. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/625) (S. Sayısı: 768'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

227. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/626) (S. Sayısı: 769'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

228. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/627) (S. Sayısı: 770'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

229. - Sivas Milletvekili Orhan Taş'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S. Sayısı: 771 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

230. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/630) (S. Sayısı: 772'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

231.- Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

232. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/632) (S. Sayısı: 774'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

233. - Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/633) (S. Sayısı: 775'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

234. - Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/634) (S. Sayısı: 776'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

235. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/636) (S. Sayısı: 777'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/637) (S. Sayısı: 778'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

237. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/638) (S. Sayısı: 779'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

238. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/639) (S. Sayısı: 780'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

239. - Konya Milletvekili Halil Ürün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/642) (S. Sayısı: 782'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 
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240. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/643) (S. Sayısı: 783'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

241. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/573) (S. Sayısı: 784'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

242. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S. Sayısı: 785'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

243. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/958) (S. Sayısı: 862) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

244. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 
Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/959) (S. Sayısı: 863) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

245. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/963) (S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi: 
13.4.2005) 

246. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi 
ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/965) (S. Sayısı: 865) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

247. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikri ve Sınai Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/973) (S. Sayısı: 866) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

248. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/931) (S. Sayısı: 881) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

249. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/941) (S. Sayısı: 882) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

250. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/962) (S. Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 
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251. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 

Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/987) (S. Sayısı: 
884) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

252. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1000) (S. Sayısı: 885) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

253. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 
34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S. Sayısı: 886) 
(Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

254. - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1001) (S. Sayısı: 887) (Dağıtma tarihi: 2.5.2005) 

255. - Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/778) (S. Sayısı: 889) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

256. - Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1010) (S. Sayısı: 892) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

257. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

258. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/213) (S. Sayısı: 496*ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) 

259. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/903) (S. Sayısı: 905) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

260.X - Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde 
İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/906) (S. Sayısı: 906) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

261.X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/934) (S. Sayısı: 907) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

262. X - Türkiye Hükümeti ile Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla 
İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/956) (S. Sayısı: 908) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

263. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/957) (S. 
Sayısı: 909) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

264. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/982) (S. Sayısı: 910) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 
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265. X - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet 

Planlama Komisyonu Arasında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1013) (S. Sayısı: 912) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

266. - Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı 
San'at ve Ticaret Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1018) (S. Sayısı: 913) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

267. - Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/955) (S. Sayısı: 914) (Dağıtma tarihi: 26.5.2005) 

268. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663, 1/738) (S. Sayısı: 917) (Dağıtma 
tarihi: 31.5.2005) 

269. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; 2873 Sayılı Millî 
Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Çevre ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonları Raporları (2/433, 2/489) (S. Sayısı: 919) (Dağıtma tarihi: 2.6.2005) 

270. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/988) 
(S. Sayısı: 922) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

271. - Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/795) (S. Sayısı: 923) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

272. - Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/881) (S. Sayısı: 924) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

273. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

274. - Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/998) (S. Sayısı: 926) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

275. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/401) (S. Sayısı: 928) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

276. - Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1041) 
(S. Sayısı: 931) (Dağıtma tarihi: 13.6.2005) 

277. X - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; 
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Manisa Milletvekili 
Hasan Ören'in 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi; Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in, Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi; Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un, Karayolları Trafik 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Erdal Karademir ile 18 
Milletvekilinin, 13.10.1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum ve İçişleri Komisyonları Raporları 
(1/905,1/347,2/287,2/330,2/353,2/507) (S. Sayısı: 933) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

278. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına 
Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1014) (S. Sayısı: 935) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

279. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1015) (S. Sayısı: 936) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 
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280. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 

Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1020) (S. Sayısı: 938) 
(Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

281. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1023) (S. Sayısı: 939) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

282. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1016) (S. Sayısı: 937) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

283. X - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 949) 
(Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

284. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1025) (S. Sayısı: 950) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

285. - Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve 
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ile 12 Milletvekilinin, Memurlar ile Diğer Kamu 
Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/994, 2/321, 2/474) (S. Sayısı: 952) (Dağıtma tarihi: 22.6.2005) 

286. X - Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu Tasarısı ile 
Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları (1/992) (S.Sayısı: 953) (Dağıtma tarihi: 
23.6.2005) 

287. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S. Sayısı: 954) 
vDağıtma tarihi: 24.6.2005) 

288. - Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1056) (S. Sayısı: 960) (Dağıtma tarihi: 
28.6.2005) 

289. - Çocukları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/991) (S. Sayısı: 
963) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

290. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1026) (S. Sayısı: 965) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

291.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ile 10 Milletvekilinin ve Samsun Milletvekili İlyas 
Sezai Önder ile 6 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ile Adalet Komisyonu Raporu (2/480, 2/483) (S. Sayısı: 968) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

292. - Bursa Milletvekili Şevket Orhan ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/461) (S. Sayısı: 970) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

293. X - WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1021) (S. Sayısı: 964) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
294. X - WIPO Telif Haklan Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1027) (S. Sayısı: 966) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

295. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1037) (S. Sayısı: 967) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 890) 

Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısı, Devlet istatistik 
Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname, Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
2 nci Maddesinin (d) Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/820,1/62,1/124,1/153) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça Adalet ile Plan ve Bütçe komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 21.5.2004 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-704/2445 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6.3.2004 tarihinde kararlaştırılan "Türkiye İs

tatistik Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Modern bir devletin rasyonel ve tarafsız kararlar temelinde yönetilebilmesi, ülkenin ekonomik, 

sosyal ve kültürel alanlarda durumunun tespit edilebilmesi, geleceğe ilişkin plan ve programların 
uygulanabilir olması ve tüm bunların tespit edilmesine yönelik araştırmaların yapılabilmesi için 
doğru, güvenilir ve zamanlı istatistiki verilerin ne derece önemli olduğu açıktır. 

Bu bilinçten hareketle, Cumhuriyetin ilanından çok kısa bir süre sonra, 25 Nisan 1926 tarihli 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Başbakanlığa bağlı yarı merkeziyet sistemi ile çalışan bir "Mer
kezi İstatistik Dairesi" kurulmuş, bir yıl sonra bu kuruluş tarafından 1927 yılında Cumhuriyetin ilk 
"Nüfus Sayımı" gerçekleştirilmiştir. Bu kuruluş 1930 yılında çıkarılan 1554 sayılı Kanun ile "İstatis
tik Umum Müdürlüğü" haline getirilmiş, daha sonra 23.3.1956 tarihli ve 5629 sayılı Kanunla "İstatis
tik Genel Müdürlüğü" unvanına kavuşturulmuştur. Söz konusu Genel Müdürlük 1962 yılına kadar 
ülkenin istatistik alanındaki ihtiyaçlarını karşılama çabasında olmuş ve büyük hizmetler vermiştir. 
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Planlı döneme geçilmesi ve Devlet Planlama Teşkilatının kurulması ile istatistik verilerine 
duyulan ihtiyacın süratle artması, İstatistik Genel Müdürlüğünün, Planlı Kalkınma döneminin 
gereksinimlerine uygun bir şekilde yeniden organizasyonu zaruretini doğurmuş ve 13.6.1962 tarih
li ve 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev; Yetki ve Kuruluşu Hakkında Kanun ile Kurum 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı haline getirilmiştir. 

Ancak, ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler ışığında çok çeşitli istatistiki bilgilere duyulan ih
tiyacın günden güne artması, özellikle 1980 yılında alınan "Ekonomik İstikrar Tedbirlerinin" istatis
tik alanında da bazı önlemler alınmasını gerektirmesi 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev; 
Yetki ve Kuruluşu Hakkında Kanunun da değiştirilmesini gündeme getirmiş; bu amaçla 18.6.1984 
tarihli ve 219 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile teşkilat yeniden yapılandırılmıştır. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede 
de 1989 ve 1990 yıllarında 357, 367 ve 403 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle birtakım 
değişiklikler yapılmıştır. Bununla birlikte, mevzuat istatistik üretim süreçlerinin koordinasyonu 
açısından hem yetersiz kalmakta, hem de dağınık bir görüntü arz etmektedir: 

- Devlet İstatistik Enstitüsünün kuruluşundan bu yana görev ve sorumlulukları hem konu hem 
de kapsam olarak artmıştır. Yasal mevzuat bu gelişmeleri yeterince karşılayamamaktadır. 

- Türkiye genelinde diğer kurumlar ile koordinasyon içerisinde zamanlı, doğru ve gerekli is
tatistiklerin derlenmesinde ve yayımlanmasında büyük zorluklar meydana gelmektedir. 

- Mevzuat Türk İstatistik Sistemini sadece Devlet İstatistik Enstitüsü bünyesinde organize et
mektedir. Dolayısıyla bu durum, "Türk İstatistik Sistemi"nin bir bütün olarak ele alınmasını engel
lemektedir. Sonuçta, Türk İstatistik Sistemine dahil tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
üretilen istatistiklerin sınıflama, standart ve yayımlama takvimi konularında ciddi sıkıntılar ile kar
şı karşıya kalınmaktadır. Birçok kurum kendi imkanları çerçevesinde benzer çalışmalar yürütmek
te, dolayısı ile zaman kaybı ve standart eksikliğinin yanında, önemli miktarda kaynak israfı da or
taya çıkmaktadır. 

- Tüm yurt çapında yürütülmekte olan istatistik alan çalışmalarının niteliği oldukça farklıdır. Bu 
çalışmaların yürütülmesinde mali açılardan ciddi sorunlar ile karşılaşılabilmekte, alanda çalışan per
sonele yeterli ücret ödenememekte, bu durum toplanan bilgilerin kalitesini ve süresini etkileyerek, 
zamanlı verilerin elde edilmesini geciktirebilmektedir. Aynca, merkez ve taşra teşkilatında yetişen 
elemanların Kurumdan ayrılmasına ve böylece nitelikli eleman kaybına neden olmaktadır. 

Kanun Tasarısı; 
1. Türk İstatistik Sistemini bir bütün olarak ele almakta, 
2. "Resmi İstatistik Programı" kavramını geliştirerek kurumlar arasında koordinasyonsuzluğu 

ve kaynak israfını önlemek üzere yeni önlemler geliştirmekte, 
3. Çağımızın gerekleri doğrultusunda modern bir istatistik kurumu oluşturmakta, 
4. İstatistik Konseyini işlevsel hale getirerek tüm istatistik kullanıcılarını ve üreticilerini bir 

araya getirmekte, 
5. Sistemde üretilen istatistikler arasında standart ve sınıflama uyumunu sağlamak ve kaliteli 

veri üreterek yayımlamak üzere yeni yöntemler içermekte, 
6. Bilimsel olarak özerk, şeffaf, zamanlı, doğru ve gerekli istatistiklerin üretilmesi yönünde 

yeni ilkeler ve hükümler getirmekte, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 890) 
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7. Alan çalışmalarının ve bölge teşkilatlarının yeniden organizasyonu çerçevesinde ademi mer
keziyetçi bir yapıyı öngörmekte, 

8. Yetişmiş personelini teşvik edici hükümler içermektedir. 
Dünyadaki küreselleşmeye paralel olarak Avrupa Birliği ile bütünleşmeye aday ve bulunduğu 

bölgede lider konumda olan ülkemizin uluslararası standartlarda istatistiki bilgileri derlemesi çok 
önemlidir. Bu nedenle, Kanun Tasarısında yurt içi ihtiyaçlarının karşılanması yanında, uluslararası 
istatistik ilişkilerini geliştirecek, entegrasyonu sağlayacak hükümlere de yer verilmiş; yeniden 
düzenlenen ana hizmet birimleri ve görevleri ile Kurumun yapısı uluslararası standartlara uygun 
hale getirilmeye çalışılmıştır. 

Ülkemizin Avrupa Birliğine Aralık 1999 tarihinde "aday ülke" olarak ilan edilmesi ile birlikte, 
Türk İstatistik Sisteminin Avrupa İstatistik Sistemine uyum konusu gündeme gelmiştir. Bu husus, 
uyum sağlamakla mükellef olduğumuz AB müktesebatının bir parçasıdır. Katılım Ortaklığı Bel
gesinde, "Türk İstatistik Sistemi"nin tepeden tırnağa reforme edilmesi gerektiği belirtilmiş; bunun 
için ise ilk olarak "Yeni Bir İstatistik Kanunu" yapılması istenmiştir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği 
İstatistik Ofisi (EUROSTAT) ile görüşmeler yapılmış, yine bu Kurum tarafından aday ülke istatis
tik ofislerine yol göstermek maksadıyla hazırlanan "İstatistik Yasası Şablonu" başlıklı doküman 
değerlendirilmiş ve AB'ne üye ülkelerin istatistik yasaları incelenmiştir. Ayrıca, Türk İstatistik Sis
temi üzerine Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Para Fonundan (IMF) gelen istatis
tik uzmanlan tarafından "Genel Değerlendirme" çahşmalan yapılmış ve özellikle mevcut sorunlar 
ile yeni istatistik kanununda yer alması gerekli görülen hususlara bu uzmanlar tarafından dikkat 
çekilmiştir. Sonuçta, bütün bu çalışmalarda aşağıdaki hususlann yeni istatistik kanununda yer al
ması gerektiği konusunda görüş birliği oluşmuştur: 

- Kurumun özerkliğinin geliştirilmesi, 
- Kurum Başkanının belirlenmiş bir süreyle işbaşında kalmasının sağlanması, 
- Kurumun sistem içerisindeki koordinasyon rolünün kurulması ve güçlendirilmesi, 
- Çok yıllı planlama unsurlannın sisteme dahil edilmesi, 
- İstatistik Konseyinin sistem içerisinde etkin bir rol oynaması, 
- İstatistiki gizlilik ilkelerinin daha açık ve detaylı belirlenmesi, 
- Veri dağıtım ilkelerinin açıkça belirtilmesi ve verilere ulaşım hakkı ile ilgili kolaylaştırıcı 

hususlann benimsenmesi, 
- İstatistiki tanımlann yer alması, 
- Kurum taşra teşkilatının güçlendirilmesi ve daha fonksiyonel hale getirilmesi, 
- İdari kapasitenin artırılması kapsamında Kurum personelinin çalışma koşullarının iyileştiril

mesi. 
Avrupa Birliği İstatistik Sistemine uyum çerçevesinde Devlet İstatistik Enstitüsü, Bakanlar 

Kurulunca kabul edilen "Ulusal Program"da, yeni istatistik kanununun bir yıl içerisinde 
çıkanlacağmı taahhüt etmiştir. Bu süre Mart 2002 tarihinde dolmuştur. Her yıl yayınlanan İnceleme 
Raporlannda, bu yeni kanun çıkarılmadığından dolayı, "istatistik alanında ilerleme kaydedil
memiştir" anlamına gelecek ifadeler yer almaktadır. İkinci defa ülkemize sunulan "Katılım Ortak
lığı Belgesi"nde yeni kanunun bir yıl içerisinde çıkarılması hususu öncelik olarak ortaya konulmuş
tur. Bu yüzden, yeni kanunun ivedilikle çıkanlması gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 890) 
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Bilindiği üzere, ülkemizin Avrupa Birliğine üyeliği yolunda kısa bir süre içerisinde 
müzakerelerin başlaması gündemdedir. İstatistik sistemimizin AB istatistik sistemine uyumlu hale 
getirilmesinin Avrupa Birliği-Türkiye üyelik müzakereleri açısından da önemli bir yeri bulunmak
tadır. İlgili kurum ve uzmanların çok defalar dile getirdikleri gibi, müzakere yürütülen pek çok tek
nik alanda AB standartlarına uyumlu, zamanlı ve güvenilir verilerin olmaması müzakerelerin 
uzamasına ve hatta kesilmesine neden olacaktır. Örneğin, tarımsal istatistiklerin AB standartlarına 
uyumlu olmaması, AB Ortak Tanm Politikası kapsamındaki müzakerelerin kesilmesi demek 
olacaktır. Hatta daha basit bir örnekle, şayet süt ve süt ürünleri istatistikleri uyumlu değilse, 
müzakereler bu konudaki istatistik uyumu sağlanıncaya kadar kesilecektir. İç ve dış ticaret, demog
rafı, ulusal hesaplar, mali hesaplar, göç, ödemeler dengesi, ulaştırma gibi konularda da aynı sorun
la karşılaşılabilecektir. 

Taslak hakkında Avrupa Birliği İstatistik Ofisinin görüşü de alınmış ve adı geçen Kurumun 
görüşünde, taslağın Avrupa Birliği İstatistik Sistemine uyum yönünde ciddi ilerlemeler içerdiği ve 
AB İstatistik Sistemine uyum açısından olumlu değerlendirildiği belirtilmiştir. Anılan görüşte or
taya konulan hususlardan biri, Türk İstatistik Sisteminin koordinasyonundan ve sevk ve idaresinden 
sorumlu olacak Türk İstatistik Kurumu çalışanlarının, yeni konuma uygun olarak uzmanlık 
düzeyinin yükseltilmesi, çalışan uzman sayısının artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi 
olmuştur. AB müktesebatı çerçevesinde resmi istatistik üretilmesi sürecinde idari kapasitenin artırıl
ması çok önemli olarak değerlendirilmektedir. İkinci konu ise, diğer yasalarda bu kanun ile çelişkili 
olabilecek hükümlerin geçersiz kılınması isteğidir ki bu konu da diğer kurumlardan gelen öneriler
le birlikte değerlendirilerek taslağa son şekli verilmiştir. 

Tasan; 
- Gelecek yılların ihtiyaçlannı da karşılayacak bir istatistik sistemini ve organizasyonunu, 
- Görevlerin daha süratli, etkin ve verimli biçimde yerine getirilmesini, 
- Kurumun nitelikli personel ile takviyesini, 
- Dağınık durumda olan teşkilat kanunlarını toparlamayı, 
amaçlamaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Bu madde ile, Kanunun amacı belirtilerek, resmi istatistiklerin sistemi ve organizas

yonuna ilişkin çerçeve çizilmiş; hizmetin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için istatis
tik sisteminin koordinasyonunu sağlamak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünün, Türkiye İstatistik 
Kurumu şeklinde yeniden kurulması öngörülmüştür. 

Madde 2.- Bu madde ile, Türk İstatistik Sisteminin tek bir kanun ile düzenlenmesinin amaçlan
ması nedeniyle, Resmi İstatistik üretiminde sorumlu ve ilgili tüm kurum, kuruluşlarla özel kişilerin 
uygulamalarında birliği ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla Kanunda geçen önemli istatistik terim
lerinin tanımları yapılmıştır. 

Madde 3.- Bu madde ile, istatistik sisteminin bütünlüğü içerisinde uzun dönemli Resmi İstatis
tik Programının Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılacağı, bu Programda üretilecek istatistiklerin ve 
sorumlu kuruluşların belirleneceği ve Programın Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gireceği, 
buna dayalı olarak da Yıllık Uygulama ve İzleme Raporlarının hazırlanacağı hükme bağlanmıştır. 
Bu hükümler Avrupa Birliğinin istatistik alanındaki müktesebatının bir parçası olarak Kanunda yer 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 890) 



— 5 — 

almıştır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin istatistik mevzuatlarında da benzer hükümler bulunmaktadır. 
Resmi İstatistik Programı ile tüm resmi istatistik faaliyetleri tek elden koordine edilmiş ve daha sis
temli çalışmaların önü açılmış olacaktır. Böylelikle zamanlı, sistemli ve kaynak tasarrufu yapılarak 
istatistik üretmek mümkün olabilecektir. 

Madde 4.- Bu maddede Resmi İstatistik Programının amacı, kapsamı, yöntemi ve benzeri 
hususlarda sorumlu kurum ve kuruluşların uygulamaya yönelik esasları belirlenmiştir. 

Madde 5.- Bu madde ile, resmi istatistiklerin üretimi, dağıtımı ve yayımlanmasında yetkili ve 
sorumlu kurum ve kuruluşlar ile uygulama makamları belirtilerek hangi istatistiklerin resmi istatis
tik olarak kabul edileceği açıklığa kavuşturulmuştur. Ayrıca tek bir istatistik sistemine geçilmesi 
nedeniyle ülke genelinde istatistikle ilgili koordinasyon belirlenmiştir. Programda belirtilmeyen 
konularda istatistik amaçlı bilgi toplamada diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarına serbestlik 
getirilmesi düzenlenmiş; ancak, kamuoyunun yanıltılmaması amacıyla bunların topladıkları bu bil
gileri kullanıma açmalarının esas ve usulleri de belirlenmiştir. 

Madde 6.- Maddede Türkiye İstatistik Kanununun uygulanmasını sağlamak ve koordinasyon 
görevini yürütmek üzere Türkiye İstatistik Kurumunun kuruluşu ve idari bağlılığı düzenlenmiştir. 

Madde 7.- Değişen ve gelişen ihtiyaçlar ve Kanunla getirilen hükümler de gözönüne alınarak, 
Türkiye İstatistik Kurumunun görevleri düzenlenmiştir. 

Madde 8.- Türkiye İstatistik Kurumunun teşkilat yapısının İstatistik Konseyi ve Türkiye İs
tatistik Kurumu Başkanlığından meydana geldiği belirtilmiştir. 

Madde 9.- Maddede İstatistik Konseyinin oluşumu, görevleri, yetkileri ve çalışma usulleri ile 
ilgili hükümler düzenlenmiştir. Bu Konsey, Türk İstatistik Sistemine dahil kuruluşları bir araya 
getirerek ülkedeki istatistik uygulamalarını koordine edecektir. Konsey, resmi istatistik üretimi 
faaliyetleri bulunan kurumların üst düzey temsilcilerinden teşekkül ettirilmiştir ve danışma kurulu 
niteliğini haizdir. 

Madde 10.- Madde ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatından 
meydana geldiği belirtilerek, merkez teşkilatının ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardım
cı hizmet birimlerinden oluştuğu hükme bağlanmıştır. 

Madde 11.- Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir. 
Madde 12.- Kurum Başkanlığına atanma şartları düzenlenmiş; Kurumun bilimsel ve teknik 

özellikleri göz önünde bulundurularak Başkanlığa atanmada özel şartlar getirilmiştir. Ayrıca, Av
rupa Birliği istatistik müktesebatının bir gereği olarak ve idarenin istikrarını koruyup, bilimsel ve 
teknik açılardan tarafsızlığını ve özerkliğini sağlamak amacıyla Başkanın beş yıl süre için atanması 
öngörülmüştür. AB üyesi ülkelerin istatistik kanunlarında da benzer hükümler bulunmaktadır. Ör
neğin, Almanya Federal İstatistik Ofisi Başkanı emeklilik yaş sınırına kadar; Avusturya, Slovak 
Cumhuriyeti ve Slovenya İstatistik Ofislerinin Başkanları beş yıl; Polonya ve Macaristan İstatistik 
Ofislerinin Başkanları altı yıl; İtalya İstatistik Ofisi Başkanı dört yıl; İsveç İstatistik Ofisi Başkanı 
ise üç yıl süre için atanmaktadır. Bu kişiler aynı süre için bir defaya mahsus olmak üzere yeniden 
atanabilmektedirler. 

Madde 13.- Kurumun görev ve faaliyetlerinin yerine getirilmesinde Başkana yardımcı olmak 
üzere üç başkan yardımcısı görevlendirilebileceği belirtilerek, başkan yardımcılığı kadrolarına 
yapılacak atamalara ilişkin özel şartlar düzenlenmiştir. 
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Madde 14.- Başkanlığın ana hizmet birimleri sayılmıştır. Bu düzenlemede özellikle Avrupa 
Birliği Müktesebatınm Ustlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının İstatistik bölümünde yer 
alan istatistik grupları ile Avrupa Birliği İstatistik Faaliyetleri Ana Sınıflamasındaki gruplamalar 
dikkate alınarak hizmet birimleri yeniden oluşturulmuştur. 

Gerek ülke ihtiyaçları gerekse Avrupa Birliği müktesebatınm üstlenilmesi ile ihtiyaç doğacak 
yeni alanlar ve görevler, verimlilik esasına dayalı olarak Kurumun görevleri arasına dahil edilmek
tedir. Bu çerçevede, daire başkanlıkları ve görevleri yeni baştan düzenlenmekte, ilgili kurumlarla iş
birliği ve ülkede aynı alana ait tüm üretim faaliyetlerinin standartlarının belirlenmesi vurgulanmak
tadır. 

Kurumun faaliyetlerini optimal bir yapılanma ile ulusal ve uluslararası standartlarda ve özel
likle AB normlarında yürütebilmesi bu ana hizmet birimlerinin kurulmasını gerekli kılmaktadır. 

Halen on olan ana hizmet birimi sayısı yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak sekize in
dirilmiştir. 

Madde 15.- Maddede ana hizmet birimlerinden Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler 
Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. 

Ana görevi ulusal hasıla hesaplannı, endüstrilerarası işlemler ile ilgili hesaplan ve ulusal 
hesaplar sisteminde öngörülen uydu hesaplannı yapmak olan bu Daireye daha önce başka bir 
dairenin görevi olan fiyat hareketlerini izleme, Satınalma Gücü Paritesi ve dış ticaret istatistiklerine 
ait bilgileri derleme görevi de verilmiştir. 

Bu Daire Başkanlığı ekonomik alandaki öncü göstergelerle makroekonomik modeller oluştur
mak ve bu konudaki teknik gelişmeleri takip etmek; fiyat, dış ticaret gibi önemli ekonomik göster
gelerin üretildiği istatistik alanlannda çalışmalar ve analizler yapmak amacıyla kurulmuştur. 

Madde 16.- Maddede Tanm ve Çevre İstatistikleri Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiş
tir. 

Mevcut yapıda tarım ve sanayi istatistikleri tek bir dairenin görevidir. Oysa her iki alanda da 
bilgi ihtiyacı gitgide artmakta ve bu görevler aynı dairede bırakıldığında verimlilikten uzaklaşıl-
maktadır. Bu nedenle tanm sektörü ile ilgili her türlü veri ve bilgi ihtiyacını karşılamak üzere, tanm 
alanı ile ilgisi göz önüne alınarak çevre ile ilgili görevlerin de eklenmesi ile Tanm ve Çevre İstatis
tikleri Dâiresi ayn bir Daire Başkanlığı olarak kurulmuş, sanayi istatistikleri alanına giren konular 
ise başka bir daire başkanlığının sorumluluğuna verilmiştir. 

Madde 17.- Maddede Sanayi ve İş İstatistikleri Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. 
Avrupa Birliğine uyum kapsamında elzem olan yapısal iş istatistikleri konusunda çalışmak ve 

diğer işyeri/işletme bazlı tüm araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere bu Daire Başkanlığı ihdas 
edilmiş; mevcut yapıda farklı daire başkanlıklan altındaki görevler ve şubeler aynı çatı altında top
lanmıştır. 

Madde 18.- Maddede Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. 
Bu Daire Başkanlığı, nüfus sayımı planlaması, demografi alanında ihtiyaç duyulan istatistikler, 

nüfusun işgücü, yaşam koşullan gibi konularda ihtiyaç duyulan çalışmalan yapmak; ayrıca kayıt
lara dayalı eğitim, sağlık, kültür, spor, adalet gibi alanlarda istatistiki bilgileri derlemek ve Avrupa 
Birliğine uyum çerçevesinde yeni derlenecek olan sosyal güvenlik, sosyal koruma, tüketici haklan 
gibi konularda çalışmak üzere kurulmuştur. Yine bu Daire Başkanlığına medya, siyaset ve sosyal 
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içerikli diğer konularda istatistik derleme görevinin yanında işgücü piyasası, gelir dağılımı, tüketim 
harcamaları ve yaşam koşullan ile ilgili araştırmaları yapma görevi de verilmiştir. 

Madde 19.- Maddede Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. 

Bu Daire Başkanlığı, Kurumun yaptığı sayım ve araştırma faaliyetlerine ilişkin metodolojileri, 
standart ve tanımlan oluşturmak, bu konuda diğer kamu kurumlanna gerekli desteği sağlamak üzere 
kurulmuştur. Aynca, yeni oluşturulan Veri Kalitesi Kontrol Kurulu çalışmalanna destek vermek 
görevi ile yeni oluşturulacak olan istatistik amaçlı ulusal kayıt sistemlerinin standartlannı ve adres 
kayıtlannın sayısal haritalarla birlikte yönetimini sağlamak görevi de bu Daire Başkanlığına veril
miştir. 

Madde 20.- Maddede Dış İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. 
Bu Daire Başkanlığı yeniden oluşturulmuş, mevcut yapıdaki Uluslararası İlişkiler Dairesi ve 

Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi birleştirilerek tek bir birim altında toplanmıştır. Bu birimin 
görevi, Kurumun ülke dışı bütün faaliyet ve ilişkilerini ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalış
malarını koordine etmek ve yönetmektir. 

Madde 21.- Maddede Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. 
Ulusal istatistik organizasyonlarının temel görevi ülke için önemli istatistikleri hesaplamak 

kadar, bu gösterge ve istatistikleri tüm kullanıcılara eş zamanlı ve eşit şartlarda sunmak ve 
dağıtımını yapmaktır. Bu nedenle, yeni yapılanma kapsamında bu konu ayrıca ele alınmış; 
Kurumun yayın politikasının oluşturulması, bilgilerin yayın zamanı, şekli ve formatı konulanndaki 
faaliyetleri yürütmek, arşiv ve kütüphane oluşturmak üzere bu Daire Başkanlığı kurulmuştur. Ay
nca, yeni oluşturulan Yayın ve Dağıtım Kurulu çalışmalanna destek vermek görevi de bu Daire 
Başkanlığına verilmiştir. 

Madde 22.- Maddede Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanlığının görevleri düzenlen
miştir. 

Bu Daire Başkanlığı istatistiki verilerin başta bilgisayar ve teknolojik ürünler olmak üzere 
elektronik ortamdaki süreçlerinden, uygun yazılımlan geliştirmek ve uygulamaktan, sistemin yeni 
gelişmeler ışığında güncellenmesini sağlamaktan sorumlu olacaktır. 

Madde 23.- Maddede danışma birimleri düzenlenmiştir. Ayrıca, İstatistik Müşavirleri ile ilgili 
hükümler düzenlenmiş, görev tanımları yapılmış, atanma şartlan da belli kriterlere bağlanmıştır. 

Madde 24.- Kurumun hizmet ve faaliyetlerinin ekonomik ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi 
için insan gücü ile para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kul
lanılmasını sağlamak üzere oluşturulan danışma birimlerinden Strateji Geliştirme Daire Başkan
lığının görevleri düzenlenmiştir. Diğer görevlerin yanında, Resmi İstatistik Programının hazırlan
ması ve yürütülmesi, İstatistik Konseyinin çalışmalannda sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi 
görevi de bu Daire Başkanlığına verilmiştir. 

Madde 25.- Maddede danışma birimi olarak Hukuk Müşavirliğinin görevleri düzenlenmiştir. 
Madde 26.- Başkanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri düzenlenmiştir. 
Madde 27.- Maddede yardımcı hizmet birimleri düzenlenmiştir. 
Madde 28.- Maddede yardımcı hizmet birimlerinden İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 

görevleri düzenlenmiştir. 
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Madde 29.- Maddede yardımcı hizmet birimlerinden Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 
görevleri düzenlenmiştir. 

Madde 30.- Bu madde ile, çeşitli sayım, araştırma ve proje çalışmalarında bu konuda bilgili, 
deneyimli gerçek ve tüzel kişilerden yararlanmak, en son bilimsel teknik ve yöntemlerin uy
gulamaya aktarılmasını sağlamak amacıyla danışma kurulları ve istişari nitelikte olmak üzere 
Kurumun hizmet birimlerinde oluşturulan sürekli veya geçici özel ihtisas komisyonları ve inceleme 
ve araştırma gruplarının kurulabilmesi öngörülmüştür. Bu kurul, komisyon ve gruplarda görevlen
dirileceklere verilecek ücretler de ayrıca hüküm altına alınmıştır. Bunlann çalışma usul ve esas
larının ise yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüştür. 

Madde 31.- Madde ile, Başkanlıkta Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturulmaktadır. İstatistik 
çalışmalarında, çeşitli sayım, araştırma ve kayıtlar yoluyla derlenen verilerin kalite kontrol sürecine 
sokulması, verinin güvenilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Kurul, bu konuda duyulan boş
luğu dolduracaktır. Bu Kurul, aynı zamanda, tüm istatistik sistemindeki süreçleri bilimsel kriterlere 
göre kontrol edeceği için, Başkanlık ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından Prog
ram dahilinde üretilen istatistiki verilerin standartları, sınıflandırmaları ve metodolojileri açısından 
yeknesaklığını sağlayacak tedbirlerin alınmasında önemli görevler icra edecektir. 

Madde 32.- Bu madde ile, Resmi İstatistik Programı kapsamında üretilen istatistiklerin yayın 
ve dağıtım ilkelerinin, standartlarının ve politikalannın belirlenmesi ile bunlann uygunluğunun 
kontrol edilmesi amacıyla Kurum bünyesinde Yayın ve Dağıtım Kurulu oluşturulmaktadır. Türk İs
tatistik Sistemindeki tüm resmi istatistiklerin yayımlanma standartları ile yayın zamanları bu Kurul 
tarafından belirlenecektir. 

Madde 33.- Bu madde ile, taşra teşkilatının kuruluşu düzenlenmektedir. Taşra teşkilatı, Bakan
lar Kurulu tarafından kararlaştınlan Bölge Sınıflama Sistemine göre kurulmakta ve bölgesel istatis
tiklerin üretilmesinde dikkate alınarak yeniden organize edilmektedir. 

Madde 34.- Bu madde ile, Kurum hizmetlerinin gerektirdiği nitelikli eleman temin edilebilmesi 
ve bunlann Kurumda kalmalannm sağlanması için kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılması 
öngörülmektedir. Kurumda halen 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre de kadro karşılığı 
sözleşmeli personel çalıştırma imkanı bulunduğundan, bu düzenleme ile yeni bir ayrıcalık sağlan-
mamaktadır. 

547 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi ile teşkilat kanunlarında 
gerekli değişiklik yapılıncaya kadar diğer kurumlarla birlikte Enstitünün merkez teşkilatında çalışan 
personeline, Başbakanlık merkez teşkilatında çalışan personele ödenmekte olan fazla çalışma üc
retinin ödeneceği hükmü getirilmiştir. Madde ile, bu düzenleme sürekli hale getirilmektedir. 

Madde 35.- Türkiye İstatistik Kurumu Uzman ve Uzman Yardımcılığına atanma şartlan belir
lenmiş, bu yolla Kuruma nitelikli elemanın temini ve muhafazası amaçlanmıştır. 

Madde 36.- Bu madde Türkiye İstatistik Kurumunun resmi istatistikleri üretmek amacıyla yap
tığı çalışmalarda uymakla yükümlü olduğu temel ilkeleri kapsamaktadır. Üretilen istatistiklerin 
güvenilir olmalarını temin maksadıyla konulan tarafsızlık, güncellik ve şeffaflık kriterlerinin 
yanısıra, anketlerde cevaplayıcıdan toplanan verilerin istatistik dışında amaçlarla kullanıl
mayacağına yönelik olarak Kurumun uyacağını taahhüt ettiği birtakım temel ilkeler de bu maddede 
yer almaktadır. Ayrıca, Resmi İstatistik Programı çerçevesinde istatistik üretmekle görevli kılınan 
diğer kurumlann da aynı ilke ve prensiplere uymakla yükümlü olacakları hükme bağlanmıştır. 
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Madde 37.- Resmi istatistiklerin üretilmesinden sorumlu Türkiye İstatistik Kurumu ve diğer 
kurumlar, bu faaliyetlerini yürütürken bilimsel ve teknik olarak özerk olmalıdır. Aksi durumda, 
üretilen istatistiklerin kamuoyu ve uluslararası platformlarda tarafsızlık ve güvenilirliğine gölge 
düşecektir. Bu konuda yasal bir boşluk bırakmamak üzere bu durum maddede açıkça belirtilmek
tedir. 

Madde 38.- Resmi istatistiklerin üretiminden sorumlu olan Türkiye İstatistik Kurumu, bu 
faaliyeti gerçekleştirmek üzere bazı verilere ihtiyaç duyacaktır. Bu verilerin kaynağı araştırma 
konusuna göre kamu kurum ve kuruluşları, özel kişiler ve işletmeler olabilir. Bu madde ile istatis
tik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için Türkiye İstatistik Kurumuna, ilgili birimlerden veri ve bil
gi isteme yetkisi verilirken, alınan bilgilerin gizlilik ilkeleri çerçevesinde kullanımı ve saklanması 
da Kurumun sorumluluğuna verilmektedir. 

Kâğıt ortamında elde edilen veriler, manyetik ortama aktarıldıktan sonra işlenebilmekte ve 
gerekli analiz çalışmaları yapılmaktadır. Bu nedenle veri derleme işleminin yapıldığı tüm çalış
malarda manyetik ortama aktarım yapılmakta, ancak manyetik ortama aktarılan bu veriler mevzuata 
göre resmi belge niteliği taşımamakta, resmi belgeye ihtiyaç duyulduğunda tekrar kâğıt ortamına 
dönülmesi gerekmektedir. Bunun için ise kâğıtların belirli bir süre saklanması mecburiyeti bulun
maktadır. Bu durum sürekli veri derleyen Kurumun işlerini aksatmakta, arşiv ve depolama sorununa 
yol açmaktadır. Dolayısıyla bu madde kapsamında elektronik ortamda tutulan verilerin resmi belge 
niteliğinde olması sağlanmakta ve Kuruma elektronik imza kullanabilme yetkisi tanınmaktadır. Veri 
ve bilgilerin saklanması, imhası ve elektronik imza kullanım yetkisinin esaslarının yönetmelikle 
belirlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 39.- Resmi istatistikleri zamanında ve doğru olarak üretmek, bu istatistiklerin üretimin
den sorumlu olan kuruma bazı yetkiler ve gerekli olan veri toplama süreçlerinde yer alan birimlere 
de bir takım sorumluluklar getirmektedir. Verilerin ilgili birimlerden zamanında, doğru ve istenen 
şekilde sağlanabilmesi, sonuçta üretilecek istatistiklerin kullanışlılığı, kalitesi ve güvenilirliği 
üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle bu maddede ilgili tüm istatistiki birimlerin 
(hanehalkı, işletme, birey, vb.) veri derlemek üzere Kurum tarafından kendilerine başvurulduğun
da, istenen bilgileri zamanında, doğru ve istenen formatta ücretsiz olarak verme yükümlülükleri 
düzenlenmektedir. 

Madde 40.- Bu madde ile, kamu kurum ve kuruluşları, kendi görev alanlarına giren işler 
konusunda derledikleri veriyi, resmi istatistiklerin üretimi için gerekli olan hallerde Türkiye İstatis
tik Kurumuna zamanında ve istenen formatta, ücret talep etmeksizin vermekle veya bu amaçla kur
dukları veri tabanlarını Türkiye İstatistik Kurumunun kullanımına açmakla yükümlü kılınmaktadır. 
Böylelikle, Kurumun istatistik alanında koordinasyon görevi güçlendirilmektedir. 

Madde 41.- Bu maddede, resmi istatistiklerin üretimi için kendilerinden veri ve bilgi istenen 
birimlerin, sayımın veya araştırmanın amacı, kapsamı, istatistiki gizlilik için alınan tedbirler, hak
lan ve sorumlulukları ile ilgili konularda bilgi edinme ve gizli verilerin ifşası durumunda maddi ve 
manevi her türlü zararlarının tazmin edilmesini isteme hakları düzenlenmektedir. Bu düzenleme, 
Türk İstatistik Sistemi için şeffaflık ve bilgilendirilmelıakkı konusunda bir yeniliktir. 

Madde 42.- Bu madde ile, kamu kurum ve kuruluşlarına, kendi görev alanlarına giren konular
da oluşturdukları kayıt sistemlerini, istatistik amaçlı olarak Türkiye İstatistik Kurumunun kul
lanımına açma zorunluluğu getirilmektedir. Bu kayıt sistemlerinin oluşumunda temel teşkil edecek 
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tanım, kavram ve sınıflandırmalar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Kurum 
tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenecektir. 

Madde 43.- Kamu kurum ve kuruluşlarının derledikleri veriler ile tuttukları kayıt sistemleri is
tatistik amaçlarına hizmet edebilme açısından aynı standarttan taşımalıdır. Aynı tanıma sahip ol
mayan ve aynı standardı taşımayan verilerden elde edilen bilgiler karşılaştınlabilir olmaktan çık
makta ve kamuoyunda aynı konuda çok farklı yorumların yapılmasına neden olmaktadır. Bu neden
le bu madde ile ortak bir tanım ve sınıflamanın gereği vurgulanmakta ve kamu kurum ve kuruluş
larına aynı standardı kullanma veya istatistik faaliyetlerinde kullanılan standartlara geçişi tanım
lama zorunluluğu getirilmektedir. 

Madde 44.- Bu madde ile, üretilen istatistik sonuçlarına tüm kullanıcıların kolay ve eşit şart
larda ulaşması ve Kurumun bu konuda gerekli tedbirleri almasıyla ilgili hususlar düzenlenmektedir. 

Madde 45.- Mevzuatta gizli verilerin tanımı ile ilgili hükümler açık olarak yer almamaktadır. 
Bu husus ise uygulamada sıkıntılar doğurmaktadır. Bu eksikliği ve sıkıntıları gidermek amacıyla 
gizli veriler daha açık olarak Kanunda belirlenmektedir. İstatistik amaçlarla toplanan veriler birim
lerin tanınmasına imkan verdiğinde gizli kabul edilmektedir. Bu madde ile gizli verinin tanımı 
yapılmakta, gizli veri kapsamına giren bilgilerin hiçbir surette açıklanamayacağı düzenlenmektedir. 

Madde 46.- Bu madde ile, gizli veri içermeyen bireysel düzeydeki bilgilerin, münferit birim
lere atıfta bulunmayan bilimsel amaçlarla kullanılması kaydıyla araştırmacılara verilebileceği hük
me bağlanmakta, gizli veri ile bireysel bilgilerin ayırımı yapılmakta ve bireysel bilgileri kullanan
larla ilgili kısıtlayıcı hükümler getirilmektedir. 

Madde 47.- Bu madde ile, gizli verilere kimlerin hangi yetki ve sorumluluklar çerçevesinde 
ulaşacağı düzenlenmekte, gizli verilerin korunmasına yönelik tedbirlerin alınması yönünde Kuruma 
ve yetkili makamlara sorumluluklar yüklenmekte, verilerin gizliliği ve güvenliğine ilişkin usul ve 
esasların ilgili kurumların da görüşleri alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle düzenleneceği hükme 
bağlanmaktadır. 

Madde 48.- Bu madde ile, Resmi İstatistik Programı çerçevesinde ihtiyaç duyulan sayım ve 
araştırmaların yapılmasında Başkanlığa yetki verilmekte, önceki mevzuatta sayım yıllan belirtil
mesine rağmen bu hususun Programda yer alması düşünüldüğünden, bu maddede sayım yılları 
konusunda hüküm bulunmamaktadır. 

Madde 49.- Uygulamadaki aksaklıkları gidermek amacıyla sayım ve araştırma komiteleri 
yeniden düzenlenmekte; ayrıca sayım ve araştırmalarda alanda görevlendirilen personelin sağlıklı 
bir ortamda görev yapması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlannın sunduğu hizmetlerden yararlan
dırılmasına yönelik hüküm getirilmektedir. 

Madde 50.- Bu madde ile sayım ve araştırmalarda kimlerin görevlendirileceği hükme bağlan
maktadır. 

Madde 51.- Başkanlık, görevleri kapsamında istatistik birimlerden veri toplamakta, bu iş ise 
sürekli personelin alana çıkması yoluyla yapılmaktadır. Ülke şartlan göz önüne alındığında alana 
çıkan personele Harcırah Kanunu çerçevesinde verilen yolluk ve gündelikler personelin alanda 
uzun süre kalması nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden nitelikli elemanlar, alan araştır
malarında görev almak istememektedir. Bu da veri ve bilginin kalitesinin düşmesine yol açmaktadır. 
Alan denetiminin en sağlıklı yollarından biri, gerekli titizliği göstermeyen personelin bir daha alan 
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görevine çıkanlmamasıdır. Mevcut durumda alan görevini gönülsüz yapan personel için bu bir 
ödüle dönüşmektedir. Dolayısıyla sayım ve araştırmalarda alanda görev alan personele çalışma şart
larının güçlüğü göz önüne alınarak Harcırah Kanunu ile belirlenen gündeliklerin belirli bir oranda 
artırılması suretiyle gündelik verilmesi yönünde düzenlemeler yapılması zarureti ortaya çıkmak
tadır. Uygulamadaki bu sıkıntıyı gidermek amacıyla, alan çalışmalarında görevlendirileceklere 
ödenecek gündeliklerin Bakanlar Kurulu karan ile iki katma kadar artınlabileceği hükmü getiril
mekte, aynca, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına istinaden 
çalıştınlacak geçici personele ödenecek ücretler ile Başkanlıkta görevli olmayan ve hizmet mahal
linde ihtiyaç halinde temin edilecek kısmi zamanlı çalıştınlacaklara soru kağıdı başına ödenecek üc
retlerin de Bakanlar Kurulu karan ile belirleneceği öngörülmektedir. 

Madde 52.- Bu madde ile Başkanlığın her kademedeki yöneticilerinin yürütmekle mükellef ol
duğu hizmet ve görevler için üst kademe yöneticilerine karşı sorumlulukları belirlenmektedir. 

Madde 53.- Bu madde ile, 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine 
paralel olarak uluslararası değişmeleri ve gelişmeleri izlemek, diğer ülkeler ile ortak standarttan 
sağlamak üzere, Başkanlığın uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak veri ve yayın değişimi, 
eğitim, ortak proje geliştirme ve uygulama konulannda ilişkiler kurabilmesine imkan tanınmaktadır. 

Madde 54.- Bu madde ile, Başkan ve üst düzey yöneticilerin yetki devretmelerinin usul ve 
esaslan düzenlenmektedir. 

Madde 55.- Bu madde, istatistik toplamada karşılaşılan güçlüklerin ortadan kaldınlmasını, veri 
derlenen kişi, makam veya kuruluşlardan daha sağlıklı, gerçekçi veri derlenmesini ve derlenen 
verilerin güvence altında olduğunun istatistik birimlerce bilinmesini amaçlamaktadır. Ayrıca, is
tatistik üretiminde görev verilen diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da bu Kanun kapsamında ol
duğu, derlenen istatistiki bilgilerin kullanıma açılmadan önce herhangi bir şahsa veya makama 
verilemeyeceği, istatistik amaçlan dışında kullanılamayacağı ve ispat aracı olamayacağı hükme 
bağlanmaktadır. 

Madde 56.- Bu Kanunda öngörülen yükümlülüklere aykın hareket eden görevlilerin Türk Ceza 
Kanununun uygulanmasında Devlet memuru sayılacağı belirtilmiştir. 

Madde 57.- Bu madde ile, 55 inci maddedeki yasaklara aykın hareket edenlere verilecek 
cezalar günün değişen ve gelişen şartlarına göre yeniden belirlenerek düzenlenmiştir. Aynca, bu 
madde ile, Kanunun 5 ve 46 ncı maddelerinde getirilen yükümlülüklere uymayanlar hakkında uy
gulanacak yaptırımlar düzenlenmiştir. 

Madde 58.- 53 sayılı Kanunun 30 ve 31 inci maddeleri hürriyeti bağlayıcı ceza ve para 
cezalarını ihtiva etmektedir. Bu türdeki cezaların idari mahiyette para cezasına çevrilmesi gündeme 
gelmiş ve bu konuda 24.4.2003 tarihli ve 4854 sayılı Bazı Kanunlardaki Cezaların İdari Para 
Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak bu Kanunda 53 
sayılı Kanundaki hükümler yer almamıştır. 4854 sayılı Kanuna paralel olarak anılan maddelerdeki 
cezalar idari para cezası şeklinde düzenlenmektedir. 

Bu madde ile mahkemelerin iş yükünü azaltmak, zaman ve emek kaybını önlemek amaçlan
mış; idari para cezalarını verecek merciler belirtilmiş; ilgililerin itiraz hakkına ve bu hakların kul
lanımına ilişkin esas ve usullere açıklık getirilmiş ve cezaların tahsil edilmesinin bilgi verme 
yükümlülüğünü kaldırmayacağı belirtilmiştir. 
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Madde 59.- Kurumun nitelikli ve deneyimli memurlar ile diğer kamu görevlilerinden yararlan
ması amacı ile mali haklarını kendi kurumlarından almaları kaydıyla ve görevlendirme yoluyla bazı 
kurum ve kuruluşlarında çalışanların Başkanlıkta görevlendirilmesine yönelik düzenleme getiril
miştir. 

Madde 60.- Kurum ihtiyaçlarının Devlet bütçesine yük olmadan yerine getirilmesi amacıyla 
219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesi ile kurulan Döner Sermaye İşletmesi, 
günün değişen ve gelişen şartlanna uygun olarak ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermek 
amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 61.- Bu madde ile, atama yetkisi ile ilgili hususlar belirlenmiştir. Bu kapsamda, Kurum
da teknik ve bilimsel özerkliği ve kurumsallaşmayı sağlamak amacıyla üst düzey bazı kadrolara 
yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar getirilerek Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında 
görevlendirilecek personelin atama, yer değiştirme ve yükselme usul ve esaslarının yönetmelikler
le düzenlenmesi hükmü getirilmiştir. 

Madde 62.- Bu madde ile, kadrolara dair esaslar belirlenmiştir. 
Madde 63.- Bu madde ile, 657 sayılı Kanunun 36 ncı ve 152 nci maddelerine Türkiye İstatis

tik Kurumu Uzman ve Uzman Yardımcılan ilave edilmiş; aynca ek gösterge cetvelinde de Kanuna 
uygun değişiklikler yapılmıştır. 

Madde 64.- Madde ile, Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlükten kalkacak olan kanun 
ve kanun hükmünde kararname belirtilmiştir. 

Ayrıca, diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümlerinin uygulanmayacağına ilişkin hüküm 
getirilmiştir. 

Geçici Madde 1.- Bu madde ile, Kanunla getirilen yeni düzenlemeler nedeniyle Devlet İstatis
tik Enstitüsü Başkanlığına ait olan her türlü taşınır ve taşınmaz malların ve Enstitüde çalışan per
sonelin hiçbir işleme gerek kalmaksızın yeni oluşturulan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına 
devredilmiş sayılacağı, harcamaların da aynı şekilde Devlet İstatistik Enstitü Başkanlığı bütçesin
den karşılanacağı, Döner Sermayeye ait aynı neviden malların ve personelin Türkiye İstatistik 
Kurumu Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesine devredileceği hükmü getirilmiştir. 

Geçici Madde 2.- Bu madde ile, Kurumun teşkilat ve kuruluşu yeniden düzenleninceye kadar 
hizmetin aksamaması açısından mevcut kadrolann kullanımına devam olunacağı belirtilmiştir. Ay
rıca, Kanunla getirilen yeni düzenlemeler kapsamında Başkanlık taşra teşkilatının güçlendirilmesi 
ve yeniden yapılanması amacıyla merkezdeki personelin taşraya nakline ilişkin düzenleme getiril
miştir. 

Geçici Madde 3.- Bu maddede teşkilat yapısının gerektirdiği kadro ihdas ve iptallerine ilişkin 
düzenleme yapılmıştır. 

Geçici Madde 4.- Bu Kanunla yapılan yeni düzenleme sebebiyle kadro ve görev unvanları 
değişmeyenlerden Kanunda öngörülen şartları taşıyanların yeni kadrolarına atanmış sayılacağı; 
kadro ve görev unvanlan değişenlerin veya kaldırılanların ise yeni kadrolarına atanıncaya kadar es
ki kadrolarındaki özlük haklarının devam edeceği ve mali haklarına zarar verilmeyeceği, sözleşmeli 
çalışanların sözleşmelerinin sözleşme süresi sonuna kadar devam edeceği belirtilmiştir. 

Geçici Madde 5.- Kurumda çalışan DİE Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının Kanun ile getirilen 
yeni unvanlara intibak ettirilmeleri gerektiğinden, maddede yeni unvanların başka bir işleme gerek 
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kalmadan alınmış sayılacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 367 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Kurumda Avrupa Birliği Uzmanı ve Uzman Yardımcısı kadrosunda çalışan personelin Türkiye 
İstatistik Kurumu Uzman ve Uzman Yardımcısı kadrolarına geçişlerine ilişkin düzenleme getiril
miştir. 

Geçici Madde 6.- Kurumun faaliyetlerinde aksamaya meydan vermeksizin hizmetlerin 
devamının sağlanması, bölgesel istatistik üretim sürecinin sürdürülmesi ve mümkün olduğu ölçüde 
diğer kanunlarla belirlenen özlük haklarının korunması amacıyla Başkanlıkta, başkan yardımcıları, 
daire başkanları ve bölge müdürlerinin, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın aynı unvanlı kad
rolara atanmış sayılacaklarına dair düzenleme yapılmaktadır. 

Geçici Madde 7.- Devlet İstatistik Enstitüsünün, Türkiye İstatistik Kurumu şeklinde bu Kanun 
ile yeniden kurulması öngörüldüğünden ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı için beş yıllık süre 
ile birlikte bazı atama şartları getirildiğinden, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanının görevinin 
Kanunun yürürlüğe girmesiyle sona ereceğine ve Türk İstatistik Kurumu Başkanlığına müşterek 
kararname ile beş yıllık bir süre için bir ay içerisinde yeniden atama yapılacağına dair düzenleme 
yapılmaktadır. 

Geçici Madde 8.- Kurum Başkanlığında hizmetin kesintiye uğramadan sürdürülmesini sağ
lamak amacıyla bu Kanunun öngördüğü yönetmelikler çıkarılıncaya kadar halen yürürlükte olan 
yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı ve ön
görülen yönetmeliklerin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe 
konulacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca uygulamada karışıklığa meydan vermemek ve hukuki boşluk yaratmamak için diğer 
mevzuatta Enstitü Başkanlığına, 53 sayılı Kanuna ve 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
yapılmış olan atıflann Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına ve bu Kanuna yapılmış sayılacağı 
belirtilmiştir. 

Geçici Madde 9.- Bu madde ile, yıllardır Kurumda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre çalışan geçici personelin Kuruma kazandırılması, yetişmiş 
personelin elde tutulması ve bu personelin Kurumun daimi kadrolanndaki personel ile aynı işi yap
masına rağmen, mali yönden düşük ücret alması nedeniyle oluşan ekonomik mağduriyetlerinin ön
lenmesi amacıyla, Devlet Personel Başkanlığı tarafından yaptırılan merkezi sınavlarda başarılı ol
mak ve kadro imkanları da göz önüne alınmak suretiyle, kadroya geçirilmeleri yönünde düzenleme 
getirilmiştir. 

Madde 65.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 66.- Yürütme maddesidir. 
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TC. 
Başbakanlık 18.6.1984 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K.K.T.D. 18/101-1/235/04776 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname" bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi 
uyarınca bir sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Malum olduğu üzere Ülkemizde istatistik çalışmalarının tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu devrinde ilk istatistik dairesi kurulmuş ve bu alanda çeşitli çalışmalar yapıl
mıştır. 

Cumhuriyetin ilanından sonra, 25 Nisan 1926 tarihli Kararname ile Başbakanlığa bağlı yan 
merkeziyet sistemi ile çalışan bir "Merkezi İstatistik Dairesi" kurulmuş, bu Kuruluş 1930 yılında 
çıkarılan 1554 sayılı Kanun ile "İstatistik Umum Müdürlüğü" haline getirilmiş, daha sonra 
23.3.1956 tarih ve 5629 sayılı Kanunla "İstatistik Genel Müdürlüğü" unvanına kavuşturulmuştur. 

Söz konusu Genel Müdürlük 1962 yılına kadar ülkenin istatistik alanındaki ihtiyaçlarını kar
şılama çabasında olmuş ve büyük hizmetler vermiştir. 

Planlı kalkınma dönemine girilmesi, Devlet Planlama Teşkilâtının kurulması ile istatistik 
verilere duyulan ihtiyacın süratle artması, İstatistik Genel Müdürlüğünün, Planlı Kalkınma 
döneminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde reorganizasyonu zaruretini doğurmuş ve 13 Haziran 
1962 tarih ve 53 sayılı Kanunla "Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı" kurulmuştur. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının görev alanı; ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel 
faaliyetlerine ilişkin konularda istatistik verileri derlemek, değerlendirmek ve yayımlamak, istatis
tik tanım ve standartlarını tespit etmek, istatistik analiz ve etütleri ile ekonomik ve sosyal konular
da araştırmalar yapmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel idare, belediye ve diğer gerçek ve tüzel 
kişilerin istatistik çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, uluslararası istatistik kuruluşları ile iş
birliğinde bulunmak ve müşterek projeler yürütmek, istatistikle ilgili eleman yetiştirmek için hiz
met içi eğitim yapmak görevlerini kapsar. 

Ülkemizde istatistik toplama yetkisi Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına aittir. Ancak, 
genel bütçeye dahil daireler sadece kendi ihtiyaçları için istatistik bilgi derleyebilirler. Bu dairelerin 
kendi ihtiyaçlan için fakat kendi kuruluşları dışında istatistik bilgi derleyebilmeleri ve yayım
lamaları Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının iznine bağlıdır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının en önemli görevlerinden birisi çeşitli amaçlarla 
yapılan sayım ve anketlerdir. Bu amaçla yapılan çalışmaların başlıcalan şunlardır. 
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a) Ülkemizdeki nüfusun sosyal ve ekonomik niteliklerini belirlemek ve idari bölünüşe göre 
dağılımını tespit etmek amacıyla Genel Nüfus Sayımlan, 

b) Ekonominin tanm dışı sektörlerinin yapısal durumlannı belirlemek, milli gelir hesaplannda 
yararlanılacak verileri elde etmek, beş yıllık gelir hesaplanndan yararlanılacak verileri elde etmek, 
beş yıllık plan ve yıllık programların hazırlanması ve uygulama sonuçlannın izlenebilmesi ve 
ekonomideki değişmeleri tespit amacıyla Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımları, 

c) Ekonominin tanm sektöründeki üretimini, işgücünü, hayvan varlığını ve ziraî makine mik
tarını tespit etmek amacıyla Genel Tanm Sayımları, 

d) Genel sayımlar dışında sanayi, fiyat, demografi, ulaştırma, kültür ve spor vb. konularda ay
lık, üç aylık ve yıllık periyotlarla yapılan anketler, 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı plan çalışmalanna ve uygulamalanna ışık tutmak ve sek
törlerdeki gelişmeleri izlemek amacıyla belirli periyodlarla gayri safı milli hasıla tahminleri yapar. 
Ülkedeki fiyat hareketlerini sıhhatli bir biçimde izlemeye ve ülke parasının satın alma gücünde 
meydana gelen değişmeleri tespite imkân sağlayan toptan eşya fiyatları, geçinme, sanayi, üretim, 
dış ticaret gibi çeşitli indeksler hesaplar. Kalkınma planı ve yıllık programlarla ilgili çalışmaları 
Devlet Planlama Teşkilâtı ile işbirliği içinde yürütür. 

Bilgisayar teknolojisindeki en son gelişmeleri yakından izleyen Teşkilât, modern ve güçlü bir 
bilgi işlem makine parkına sahiptir. Toplanan istatistik bilgilerden ana kütükler oluşturularak, is
tatistiksel bilgi işlem çalışmalanyla, bilgilerin çok amaçlı kullanımını sağlamaktadır. Ayrıca bir çok 
bakanlık ve kamu kuruluşlarının istatistik bilgilerinin bilgi işlem makinelerinde değerlendirilmesine 
de imkânlar ölçüsünde yardımcı olunmaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün; günümüzün dinamik istatistik ve araştırma konularındaki ih
tiyaçları karşılayacak biçimde görev yapabilmesi için Teşkilâtın bu günkü yapısından farklı, Devlet 
hiyerarşisi bakımından daha etkili bir yapıya kavuşturulmasına ihtiyaç görülmüş ve bu amaçla 2680 
sayılı Yetki Kanunu ve bu Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan Kanun Hükmünde 
Kararname gereğince "Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname" hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Bu maddede Ülkemizde gittikçe büyüyen ve önem kazanan istatistik hizmetlerinin 

etkin ve istenilen düzeyde yürütülebilmesi için Başbakanlığa bağlı Devlet İstatistik Enstitüsü Baş
kanlığının kuruluş ve görevlerine dair esaslar düzenlenmiştir. 

Madde 2.- Ülkemizde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ihtiyaç duyulan istatistik verilerin 
en iyi biçimde derlenmesi, değerlendirilmesi ve yayımlanması görevlerini belirlemek amacıyla bu 
madde düzenlenmiştir. 

Madde 3.- Bu maddede Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının ana hizmet birimleri ile danış
ma ve yardımcı birimlerden meydana geldiği hükme bağlanmıştır. 

Madde 4.- Başkanın, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının en üst amiri olduğu, istatistik 
hizmetlerini Başkanın genel direktifleri yönünde; mevzuata, milli güvenlik politikasına, kalkınma 
planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmesini belirlemek amacıyla bu madde düzenlen
miştir. 
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Madde 5.- Enstitü Başkanına yardımcı olmak amacıyla Başkan Yardımcılarının görevlen
dirilebileceğini belirlemek için bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 6.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Ana Hizmet Birimlerini belirtmek amacıy
la bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 7-8-9-10.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Ana Hizmet Birimleri olan 
Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanlığı, Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı, Tetkik ve Araştır
ma Dairesi Başkanlığı ve Teknik İşler Dairesi Başkanlığının görevlerini belirlemek amacıyla bu 
maddeler düzenlenmiştir. 

Madde 11.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Danışma Birimlerini belirlemek amacıy
la madde düzenlenmiştir. 

Madde 12-13.- Danışma Birimi olan Hukuk Müşavirliği ile Araştırma-Planlama ve Koordinas
yon Başkanlığının görevlerini belirlemek amacıyla ve 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine göre bu maddeler düzenlenmiştir. 

Madde 14-15-16-17.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Yardımcı Birimleri olan, İdari 
ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı ile Savunma Uzmanlığının görevlerini 
belirlemek amacıyla ve 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre bu maddeler 
düzenlenmiştir. 

Madde 18.- İstatistik Şurasının görevlerini belirlemek amacıyla bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 19-20-21-22-23.- 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre bu maddeler düzen
lenmiştir. 

Madde 24.- Ülkemizde istatistik toplama yetkisinin münhasıran Devlet İstatistik Enstitüsü Baş
kanlığına ait olduğunu belirlemek amacıyla bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 25.- Derlenen istatistik bilgileri inceleyerek yetkili makamlara vermeye ve kamuoyuna 
açıklamaya Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının yetkili olduğunu belirlemek amacıyla bu mad
de düzenlenmiştir. Ancak Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı milli muhasebe istatistikleri ve 
makro planlama ile ilgili diğer temel konularda bu yetkisini Devlet Planlama Teşkilatının olumlu 
görüşünü almak şartıyla kullanabilecektir. 

Madde 26.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı gerekli gördüğü bilgileri, her türlü kamu 
kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkili olduğunu belirlemek 
amacıyla bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 27.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca uygulanan genel sayımlar ve geniş kap
samlı anketlerin kısa sürede değerlendirilerek kamuoyuna sunulmasını sağlamak için kamu kurum 
ve kuruluşlarına ait bilgi işlem merkezlerinden yararlanması için bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 28.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının, uluslararası istatistik kuruluşları ile is
tatistik teknik ve metodolojisinde meydana gelen gelişmeleri izlemek ve müşterek projeler yürüt
mesini sağlamak amacıyla bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 29.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, sayımlardan önce deneme sayım ve anket
leri yapabileceği gibi, sayımlarla birlikte ve iki sayım arasındaki devrede kısmî. sayımlar da 
yapabileceğini belirlemek amacıyla bu madde düzenlenmiştir. 
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Madde 30.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı uyguladığı genel sayımlar dışında yetkili 
mercilerin görüş ve onayını alarak diğer sayımlan yapabileceğini belirtmek amacıyla bu madde 
düzenlenmiştir. 

Madde 31.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının uyguladığı genel sayımlarla ilgili olarak 
kurulan sayım komitelerinin kuruluş biçimlerini belirlemek amacıyla bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 32.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının uyguladığı Genel Nüfus Sayımlarında 
sokağa çıkma yasağının olduğunu, bu sayımlarda geçerli özrü bulunmayan her vatandaşın verilen 
görevi yapmak zorunluluğunda bulunduğunu ve ayrıca diğer genel sayım ve anketlerde, ilgili 
Bakanlık, diğer kurum ve kuruluşlann elemanlannın görevlendirilebileceğini belirlemek amacıyla 
bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 33.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının uyguladığı sayım ve anketlerde sayım 
memurlan ile yöneticileri yetiştirmek için kurs açabileceğini belirlemek amacıyla bu madde düzen
lenmiştir. 

Madde 34.- Bu madde 23 Nisan 1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan 
atamalann hangi esaslar dahilinde yapılacağını düzenlemektedir. 

Madde 35.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının kadro durumlarını belirlemek amacı ile bu 
madde düzenlenmiştir. 

Madde 36.- 13.6.1962 gün ve 53 sayılı Kanun (28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri hariç) ile 
25.6.1973 gün ve 1760 sayılı Kanunun yürürlükten kaldınldığını belirtmek amacıyla bu madde 
düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 1-2.- Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme nedeniyle 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında kadro unvanlan ve görevleri değişenler ile değişmeyen
lerin durumlarını ve Teşkilat kadrolannın, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede belirtilen süre içinde uygun hale getirmek üzere yetkili organlarca kadro iptal ve ih
dasını ve kadroları değişenler ile kaldınlanlann özlük haklannı belirlemek üzere bu maddeler 
düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 3.- Hizmetin kesintiye uğramadan sürdürülmesini sağlamak amacıyla bu Kanun 
Hükmünde Kararnamenin öngördüğü tüzük ve yönetmelikler çıkarılıncaya kadar halen yürürlükte 
olan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunacağını belirtmek amacıyla bu madde düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 4.- Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya 
kadar, Enstitü bünyesinde yeniden kurulan ve değişikliğe uğrayan birimlerin görevlerini tespit et
mek amacı ile bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 37.- Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük maddesi düzenlenmiştir. 
Madde 38.- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kimin tarafından yürütüleceğini belirlemek 

amacıyla madde düzenlenmiştir. 
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DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ 
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevlerinin yeniden düzenlenmesi; 
17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanun ve bu Kanunun 2.12.1983 tarihli ve 2967 sayılı Kanunla 
değişik dördüncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8.6.1984 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilât 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; ülkenin iktisadi, sosyal ve kültürel 

faaliyetleriyle ilgili istatistikleri derlemek, değerlendirmek ve yayımlamak için Başbakanlığa bağlı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine dair esasları düzen
lemektir. 

Başbakan, bu teşkilâtın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı 
vasıtasıyla kullanabilir. 

Görev 
MADDE 2.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Ülkenin iktisadi, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle ilgili her türlü istatistikleri derlemek, 

değerlendirmek ve yayımlamak, 
b) Kalkınma planı ve yıllık programların hazırlanması, uygulanması ve takibi safhalarında 

Devlet Planlama Teşkilâtınca gerekli görülen verileri öncelikle toplamak ve değerlendirmek, 
c) Devlet Planlama Teşkilâtınca verilerin toplanması için tespit edilen amaç, zaman aralıkları 

ve bu verilerin sunulma ve raporlama şekli hakkındaki esasları uygulamak, 
d) Sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda genel nüfus sayımı, sonu (1) ve (6) ile biten yıllarda genel 

sanayi ve işyerleri sayımı, sonu (3) ile biten yıllarda genel tarım sayımı yapmak, ayrıca ihtiyaç 
görülen diğer konulardaki genel sayımlar ile teşkilâtın gerekli gördüğü anketleri düzenlemek, yürüt
mek ve en kısa zamanda sonuçlandırarak gerekli görülen bilgileri, belirli standartlar içinde yayım
lamak, 

e) İstatistik tanım ve standartlarını tespit etmek, istatistik metotlarını geliştirmek, istatistik 
analiz ve etütleri yapmak, 

f) İstatistikle ilgili konularda görevlendirilecek diğer kurum ve kuruluşların elemanlarını yetiş
tirmek üzere kısa süreli kurslar açmak, 

g) Kamuoyu araştırmaları yapmak, diğer kuruluşların bu konudaki çalışmalarına yardım et
mek, 

h) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel idare, belediye ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin istatis
tik çalışmalarına yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak, 

i) İstatistiklerin derlenmesinde ve düzenlenmesinde kamu ve özel kuruluşların uygulamalarıy
la ilgili ilkeleri tespit etmek ve hangi kamu kuruluşlarının hangi konularda istatistik derleyip düzen
leyeceklerini ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kararlaştırmak, 
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j) İstatistik çalışmaları için gerekli olan; adres, hava fotoğrafı, harita, kroki ve benzeri belgeleri 
derlemek; kütük, kayıt sistemi ve numaralama çalışmalarını düzenlemek ve bu konularda ilgili 
kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak. 

Teşkilât 
MADDE 3.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı teşkilâtı, merkez ve taşra teşkilâtından mey

dana gelir. Merkez teşkilâtı ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerden teşekkül eder. 
Başkanlık, genel hükümlere göre taşra teşkilâtı kurmaya yetkilidir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Başkanlık 

Başkan 
MADDE 4.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı Devlet İstatistik Enstitüsünün en üst amiridir 

ve Başkanlık hizmetlerini mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık program
lara uygun olarak yürütmekle ve Enstitünün faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Enstitü Başkanı teşkilâtının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve 
yetkilidir. 

Başkan Yardımcıları 
MADDE 5.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında; ana hizmet birimleri, danışma ve yar

dımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Enstitü Başkanına yardımcı olmak üzere üç Başkan 
Yardımcısı görevlendirilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ana Hizmet Birimleri 

Ana Hizmet Birimleri 
MADDE 6.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığındaki ana hizmet birimleri şunlardır: 
a) Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanlığı, 
b) Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı, 
c) Tetkik ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 
d) Teknik İşler Dairesi Başkanlığı. 
Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 7.- Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Tarım, ormancılık, hayvancılık, balıkçılık, madencilik, taşocakçılığı, sanayi, sınai üretim, in

şaat, gaz, su elektrik, dış ve iç ticaret, navlun, fiyat, çalışma, işgücü, istihdam, gelir dağılımı ve 
tüketim harcamaları, ulaştırma, haberleşme, depolama, maliye, para, banka, sigorta, tapu, hizmet 
vb. konulardaki istatistik bilgileri derlemek, değerlendirmek, çeşitli konularda indeksler hesap
lamak ve yayımlamak, 

b) Milli gelir, milli muhasebe, gifdi-çıktı analiz çalışmalarını yapmak, 
c) Genel tarım, genel sanayi ve işyerleri sayımlarını ve ülkenin ekonomik faaliyetleriyle ilgili 

anketleri yapmak, 
d) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 8.- Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Adalet, demografi, kültür ve spor, milli eğitim, nüfus ve konut, sağlık, seçim, turizm gibi 

alanlarda ve ihtiyaç duyulan benzeri diğer konularda istatistiki bilgileri derlemek, değerlendirmek 
ve yayımlamak, 

b) Genel nüfus sayımı ve ülkenin sosyal ve kültür faaliyetleriyle ilgili anketleri yapmak, 
c) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Tetkik ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 
MADDE 9.- Tetkik ve Araştırma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Demografı, tarım, sanayi ve uluslararası ekonomik ilişkiler ile diğer ekonomik ve sosyal 

konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, 
b) Ekonomik ve sosyal göstergeleri periyodik olarak ortaya koymak için; araştırma ve anket

ler düzenlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını yayımlamak, 
c) Ekonomik ve sosyal konulardaki araştırma dokümanlarını sistemli ve sürekli bir biçimde 

derlemek, incelemek, değerlendirmek ve düzenlemek, 
d) Yurtiçinde ve yurtdışında ekonomik ve sosyal araştırma yapan kuruluş ve üniversitelerle iş

birliği yapmak, 
e) Başkanlık tarafından derlenecek istatistiki bilgilerin; en yeni istatistik teknik ve yöntem

lerine göre toplanmasını sağlamak, 
f) Milli gelir, milli muhasebe, girdi-çıktı analiz çalışmalarını yapmak, 
g) Sosyal hesaplar ile indeks hesaplarının teknik ve metotlarının geliştirilmesini sağlamak, 
h) Ülkemizde kullanılan istatistik standartlarını tespit etmek ve istatistik teknik ve yöntemi 

konusunda yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, 
i) Sayım ve anketlerin örnekleme planlarını ve derlenen istatistiklerin etüt ve analiz çalış

malarını yapmak, 
j) Valiliklerce yürütülmekte olan istatistiki bilgi, derleme, toplama hizmetleri sonucunda ortaya 

çıkan verilerin koordinasyonunu yapmak, Valilikleri bu çalışmalar konusunda yönlendirmek, 
Valiliğin konu ile ilgili elemanlarını eğitmek, 

k) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Teknik tşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 10.- Teknik İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Genel sayımlar ve geniş kapsamlı anketlerle derlenen bilgilerin kod işlemlerini yapmak, 
b) Derlenen istatistiki verilerin; bilgi giriş, değerlendirme, sistem analiz, programlama çalış

malarını yapmak, 
c) Yayın standartlarını belirlemek, yurtiçi ve yurtdışı bilgi isteklerini cevaplamak, yayınların 

dağıtım işlemlerini yürütmek, 
d) Her yıl "Türkiye İstatistik Yıllığı" veya "Türkiye İstatistik Cep Yıllığı" yayımlamak, 
e) İstatistik çalışmaları için gerekli adresler, ana kütükler ile hava fotoğrafları, harita, kroki vb. 

belgeleri derlemek, düzenlemek ve arşivlemek, 
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f) Kütüphane ve dokümantasyon işlerini yürütmek, 
g) Her türlü baskı ve çoğaltma işlerini yapmak, 
h) Bilgi işlem, matbaa, sayım coğrafyası, makine ve araçlarının bakım ve onarımını sağlamak, 
i) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma Birimleri 

Danışma Birimleri 
MADDE 11.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığındaki danışma birimleri şunlardır: 
a) Hukuk Müşavirliği 
b) Araştırma-Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. 
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 12.- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Enstitü Başkanlığının diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai 

sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, 
b) Enstitü Başkanlığının menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici, hukuki tedbirleri 

zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalara gerekli bil

gileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Enstitü Başkanlığını temsil etmek, 
d) Enstitü Başkanlığının amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uy

gun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Enstitü Başkanlığına 
sunmak, 

e) Enstitü Başkanlığı tarafından hazırlanan veya diğer kuruluşlardan veya Başbakanlıktan gön
derilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek. 

Araştırma-Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
MADDE 13.- Araştırma-Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Enstitü Başkanlığına; hükümet programı, kalkınma planlan, yıllık programlar, Bakanlar 

Kurulu Kararlan ve Milli Güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getiril
mesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Enstitü Başkanlığının ana hiz
met politikasının ve programının hazırlanmasına yardımcı olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlannda ve yıllık programlarda öncelikle yer alması 
gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına 
göre tespitini sağlamak; Enstitü Başkanının onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilâtına 
göndermek, 

c) Enstitünün yıllık çalışma programını hazırlamak, 
d) Kalkınma plan ve programlan ile Enstitünün yıllık çalışma ve uygulama programlarının uy

gulanması sırasında Enstitü birimlerinde ortaya çıkan, çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklık-
lan ve tıkanıklıkları giderici tedbirleri tespit ederek Enstitü Başkanına sunmak, organizasyon ve 
metot hizmetlerini yürütmek, 
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e) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve 
malzeme gibi mevcut kaynaklann en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere 
Enstitü Başkanlığı bütçesini plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, 

f) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı Birimler 
MADDE 14.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığındaki Yardımcı Birimler şunlardır: 

a) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 

b) Personel Dairesi Başkanlığı, 

c) Savunma Uzmanlığı. 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 15.- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Enstitü Başkanlığını ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek bunlara ait 

önemli not tutanakları tutmak ve yaymak, 
b) Genel evrak, arşiv ve yazı işleri hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

c) Enstitü Başkanının iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut direktif ve emirlere göre yürütmek, 

d) Enstitü Başkanının yıllık çalışma programının yürütülmesini takip etmek, 

e) Enstitü için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
f) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satın alma işlemlerini yürütmek, 

g) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek, 
h) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek, 
i) Enstitü personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
j) Her türlü tahakkuk ve tediye işlemlerini yürütmek, 
k) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Personel Dairesi Başkanlığı 
MADDE 16.- Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Enstitü Başkanlığının insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili ön çalışmaları 
yapmak ve personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, 

b) Enstitü Başkanlığı personelinin atama, özlük ve emeklilikle ilgili işlemlerini yapmak, 

c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve 
uygulamak, 

d) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Savunma Uzmanlığı 

MADDE 17.- Savunma Uzmanlığı özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri 
yerine getirir. 
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İstatistik Şûrası 
MADDE 18.- İstatistik Şûrasını; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanının çağrısı üzerine, Devlet 

Planlama Teşkilâtı ve kamu kurum ve kuruluşları ile İktisadi Devlet Teşebbüsleri, Üniversiteler, 
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, sendikalar, birlikler, özel 
kurum ve kuruluşların seçeceği üst kademe yetkilileri üye olarak katılır. 

Şûraya Teşkilât içinden veya dışından katılmalarında yarar görülenler, Enstitü Başkanı tarafın
dan ayrıca tespit olunur. 

İstatistik Şûrası; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki 
istatistik ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılaması için danışma niteliğinde kararlan almakla görevlidir. 

İstatistik Şûrası en az iki yılda bir toplanır. 
İKİNCİ KISIM 

Sorumluluk ve Yetkiler 
Yöneticilerin Sorumlulukları 
MADDE 19.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının her kademedeki yöneticileri, yapmakla 

yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri Enstitü Başkanının emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, 
plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst yönetici kademeye karşı sorumludur. 

Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Enstitü Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumluluğu 
MADDE 20.- Enstitü Başkanlığı ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kuruluşların 

uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve 
koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. 

Enstitü Başkanlığı diğer kuruluşların hizmet alanına giren konulara ait faaliyetlerinde, Baş
bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara danışmak ve gerekli işbirliği ve koor
dinasyonu sağlamaktan sorumludur. 

Mahalli İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu 
MADDE 21.- Enstitü Başkanlığı hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinas

yon sağlamaktan sorumludur. 
Enstitü Başkanlığının Düzenleme Görev ve Yetkisi 
MADDE 22.- Enstitü Başkanlığı bu Kanun Hükmünde Kararname ile yerine getirmekle 

yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 
Yetki Devri 
MADDE 23.- Enstitü Başkanı ve her kademedeki kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belir

lemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorum
luluğunu kaldırmaz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

İstatistik Toplama Yetkisi 
MADDE 24.- Türkiye'de İstatistik toplama yetkisi Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına ait

tir. Genel bütçeye dahil daireler sadece kendi ihtiyaçları için istatistik bilgi derleyebilirler. Bu 
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dairelerin kendi ihtiyaçlan için fakat kendi kuruluşları dışından istatistik bilgi derleyebilmeleri, 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının iznine bağlıdır. 

Bu daireler kendi kuruluşları içinden veya dışından derlemiş oldukları bilgileri, kendi kuruluş
ları dışında kullanmak veya yayımlamak için Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığının iznini alırlar. 

Katma bütçeli idareler, iktisadi devlet teşebbüsleri, mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar 
ve özel kanunlarla kurulmuş bulunan kurumlar yalnız kendi ihtiyaçlan için gerekli istatistik bilgileri 
toplayabilirler. Bu bilgilerin toplanmasında; kullanılacak formlar, soru kâğıdı ve toplanan bilgilerin 
yayımlanması için Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının izninin alınması gereklidir. 

İstatistik Bilgileri Açıklama 
MADDE 25.- Ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel durumunu ortaya koyan önemli konular

da derlenen istatistik bilgileri inceleyerek yetkili makamlara vermeye ve kamuoyuna açıklamaya, 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı yetkilidir. Bu gibi bilgilerin ilgili kurumlarca açıklanabilmesi 
de aynı usule tâbidir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı milli muhasebe istatistikleri ve makro planlama ile ilgili 
diğer konularda bu yetkisini Devlet Planlama Teşkilâtının olumlu görüşünü alarak kullanır. 

Bilgi İsteme 
MADDE 26.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı gerekli gördüğü bilgileri her türlü kamu 

kurum ve kuruluşlan ile gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. 

Kendilerinden bilgi istenilen her türlü kamu kurum ve kuruluşlan ile diğer gerçek ve tüzel 
kişiler, bu bilgileri Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının belirleyeceği şekil ve süre içinde doğ
ru olarak vermekle yükümlüdür. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı verilen bilgilerin doğruluğunu araştırmaya ve ilgililerden 
ek bilgi ve belge istemeye yetkilidir. 

Bilgi İşlem Merkezinden Yararlanma 
MADDE 27.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, genel sayım ve geniş kapsamlı anketler 

uygulandığı yıllarda, sonuçların kısa sürede değerlendirilmesi amacıyla ve ihtiyaç duyulduğunda 
kamu kurum ve kuruluşlanna ait bilgi işlem veya veri giriş sistemlerinden yararlanabilir. 

Milletlerarası İşbirliği 
MADDE 28.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı istatistik bilgilerinin en ileri metotlarla el

de edilmesi, geliştirilmesi ve bu konudaki yayınlann değişimi hususunda diğer ülkelerle ve millet
lerarası kuruluşlarla ilişkiler kurar ve işbirliği yapar. 

Ara Sayımlar 
MADDE 29.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı sayımlardan önce deneme sayım ve anket

ler yapabileceği gibi, sayımlarla birlikte ve iki sayım arasındaki devrede, ara sayımlar da yapar. 

Genel Sayımlar Dışındaki Sayımlar 
MADDE 30.- Genel nüfus, genel tanm, genel sanayi ve işyerleri sayımlan dışında gerekli 

görülecek diğer sayımların zamanı, kapsamı ve metodu, ilgili bakanlıklann da görüşü alınarak Dev
let İstatistik Enstitüsü Başkanlığının teklifi ve Başkanlığının onayı ile tespit olunur. 
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Sayım Komitesi 
MADDE 31.- Genel sayımlar ile geniş kapsamlı anketlerin; hazırlık, uygulama, değerlendirme 

ve yayınlama çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek üzere, Enstitü Başkanının veya görevlen
direceği bir kişinin başkanlığında sayım komiteleri kurulur. Bu komitelere gerektiğinde, ilgili 
bakanlıklar, kurum ve kuruluşların temsilcileri de davet edilebilir. 

Genel sayımlar ile geniş kapsamlı anketleri; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının tespit 
edeceği esaslar içinde hazırlamak, yürütmek ve bu hususta gerekli tedbirleri almak üzere Enstitü 
Başkanlığının belirleyeceği il ve ilçelerde en büyük mülki amirin başkanlığında bir sayım komitesi 
ve buna bağlı sayım bürosu kurulur. Bu komite ve büroların kuruluş, görev ve çalışma esasları 
çıkartılacak yönetmelik ve genelgelerle tespit olunur. Komitelerin çalışmalarından, sayım ve anket
lerin yönetmelik ve genelgelerle uygun olarak yürütülmesinden, her türlü araç, gereç ve eleman vb. 
sağlanmasından o yerin en büyük mülki amiri sorumludur. 

Genel Nüfus Sayımı, Diğer Genel Sayım ve Anketler 
MADDE 32.- Genel nüfus sayımlarında sokağa çıkma yasağı konur. Bu sayımlarda her vatan

daş geçerli bir özrü olmadıkça sayım komiteleri ve bunların bulunmadığı yerlerde o yerin en büyük 
mülki amiri tarafından verilecek nüfus sayımı ve denetleme memurluğu işini kabul etmek zorun
dadır. Nüfus sayımlarında görev alacaklar ve istisna edilecekler, bu sayımla ilgili olarak çıkartılacak 
yönetmelikle tespit olunur. 

Diğer genel sayım ve anketlerde; başta ilgili bakanlıkların memurları olmak üzere, diğer 
bakanlıklar ve bağlı kuruluşları, katma bütçeli daireler, iktisadi devlet teşebbüsleri, özel idare ve 
belediyelerin elemanları görevlendirilir. 

Sayım Memuru ve Yöneticileri tçin Kurs Açma 
MADDE 33.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı sayım ve anketlerin bütün ülkede aynı 

metotlar ve esaslar uyarınca yapılmasını sağlamak amacı ile gerekli görülen yerlerde sayım memuru 
ve yöneticilerini yetiştirmek üzere kurslar açmaya yetkilidir. 

Atama 
MADDE 34.- 23 Nisan 1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurlann 

atanmaları Enstitü Başkanı tarafından yapılır. Ancak Enstitü Başkanı bu yetkisini gerekli gördüğü 
alt kademelere devredebilir. 

Kadrolar 
MADDE 35.- Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar Genel 

Kadro ve Usulü Hakkındaki mevzuat hükümlerine göre düzenlenir. 
Yürürlükteki Hükümler 
MADDE 36.- 13.6.1962 tarihli ve 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev, Yetki ve 

Kuruluşu Hakkında Kanunun bu Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmeyen hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 1.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının teşkilât ve kuruluşu, bu Kanun 
Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yeni kadrolar tespit ve 
ihdas edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta 
olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur. 
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GEÇÎCİ MADDE 2.- Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebiyle 
kadro ve görev unvanları değişmeyenler, yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, 
durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü 
hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere 
hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu 
Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4.- Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya 
kadar Enstitü Başkanlığında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu 
görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı teşkilâtını ve kadrolarını en geç 6 ay içinde bu Kanun 
Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir. 

Yürürlük 
MADDE 37.- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 38.- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

T. Özal 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
/ K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halefoğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
M. V. Dinçerler İ. S. Giray M. Aydın 

Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V 
V. Atasoy H. H. Doğan M. Aydın 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı 
C. Büyükbaş C. Büyükbaş M. M. Taşçıoğlıı 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

/ Özdağlar 
Millî Savunma Bakanı 

Z. Yavuztürk 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

V. Arıkan 
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T.C. 
Başbakanlık 2.3.1989 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K.Gn. Md. 07/101-1/447/01341 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmün
de Kararname" bu günkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesine 
göre ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda mümkün olan en ileri düzeye gelmesi, kalkın

ma planlarının temel hedefidir. Ülkemizin belirlenen zaman boyutları içerisinde veya belirli anlar
da ekonomik, sosyal ve kültürel konularda ne durumda olduğunun en güvenilir ve güncel biçimde 
ortaya konması Devlet İstatistik Enstitüsünce derlenen verilerle mümkündür. Devlet İstatistik Ens
titüsü Türkiye'nin temel istatistik alt yapısını oluşturur, tüm istatistik kuUanıcılanna ve Ülkemizin 
en üst düzey karar alıcılarına karşı güvenilir ve zamanında veri sağlama konusunda büyük sorum
luluk taşımaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün kuruluşundan bu yana sorumlulukları hem konu hem de kapsam 
olarak artmış ve mevcut yasa hükümleri imkânları ile Türkiye genelinde güvenilir olarak toplan
ması gereken çok çeşitli bilgileri toplayamaz ve güncel olarak yayınlayamaz hale gelmiştir. Yurt 
çapında alanda çalıştırdıklarına ancak öğle yemeği parasına yetecek kadar ücret ödeyebilmesi top
lanan bilgilerin kalitesini düşürmüş ve hata payı taşıyan bilgilerin değerlendirilip düzeltilmesi 
nedeni ile neticelerin elde edilmesindeki zaman boyutu uzamıştır. Elemanlara diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına göre yeterli ödeme yapılamaması yetişen elemanların kurumdan ayrılmasına ve 
nitelikli eleman kaybına neden olmuştur. 

Avrupa Topluluğu tam üyeliğine aday Türkiye için kapsam ve nitelik açısından uluslararası 
standartta istatistiki bilgilerin derlenmesi çok önemlidir. Bu nedenle yeni Kanun Hükmünde Karar
name Taslağı istatistiklerimize yeni kurulan ana hizmet birimleri ve görevleri ile bu kapsam ve tek
nik niteliği uluslararası boyutta getirmiştir. 

Uluslararası gelişmeyi takip etmek ve ülkemizde istatistiki konuların uluslararası boyutta geliş
mesine katkıda bulunmak Devlet İstatistik Enstitüsü sorumlulukları arasındadır. Bu nedenle 
Kurumumuzda istatistik eğitimine lisans üstü düzeyde ağırlık verilmiş, seminer ve konferanslarla 
Türkiye genelinde istatistik teknik ve metotların gelişmesi desteklenmiştir. 

Enstitü kapsamında kurulacak döner sermayeli çalışma sistemi ile Enstitü ihtiyaçlarına Devlet 
Bütçesine yük olmadan katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname Taslağı 19.3.1986 gün ve 19052 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan 12.3.1986 tarih ve 3268 sayılı "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hak-
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kında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu" nu ve bu Kanunun süresini 
31.12.1990 tarihine kadar uzatan 28 Ekim 1988 gün ve 19973 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 
12.10.1988 tarih ve 3479 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.-219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (b) fıkrasında yapılan 

değişiklik ile Kalkınma Planı ve Programlarının hazırlanması, uygulanması ve takibi ile alınacak 
ekonomik karar ve tedbirlerin sonuçlarının izlenmesinin önemli olduğu açık bir şekilde belirtilmiş 
ve planın hazırlık, uygulama ve takibi safhalarında konu ile ilgili verilerin toplanması ve öncelikle 
değerlendirilmesinin gereği daha açık olarak ifade edilmiştir. 

219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (c) fıkrasında yapılan değişiklik 
ile Enstitünün Uluslararası İstatistik Kuruluşlarına eşdeğer nitelikte işleri yürütmesi amaçlanmış ve 
bu doğrultuda bilimsel araştırma ve teknikleri takip etmek, ulusal ve uluslararası istatistiki seminer
ler düzenlemek, bilgi bankası kurmak, devamını sağlamak ve bilgi derleme, veri işleme teknolojisi 
ile dağıtım yönteminde gerekli yenilikleri yapma görevleri eklenmiştir. 

219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (d) fıkrası ile daha önceki uy
gulamalarda sonu (0) ile biten yıllarda söz konusu iş yığılımı önlenmeye çalışılmış ancak ulus
lararası sayım uygulamasına paralellik de sağlanmıştır. Nüfus sayımlarının beş yılda bir uygulan
ması Enstitünün diğer işlerini olumsuz yönde etkilemekte olduğu gözönüne alınarak sonu (5) ile 
biten yıllarda uygulanması diğer sayım ve anketlerin sonuçlarının süresinde alınması açısından 
önemli görülmüştür. İstatistiki bilgilerin uluslararası standartlarda yayımlanması bilgilerin uluslararası 
boyutta karşılaştınlabilirliği açısından önemlidir ve bu önem görevlerinde açıkça ifade edilmiştir. 

219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (f) fıkrası Türkiye'de istatistik eğitiminin 
değişimine paralel olarak Enstitüde de istatistik eğitimi konusunda geçmişe göre daha ileri atılım
larda bulunulmasını sağlamak amacı ile değiştirilmiş eğitimler, konferans ve seminerler düzen
lemek gibi hususlar getirilmiştir. 

Madde 2.-219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 nci maddesinde Enstitü işlevlerinde 
yapılan ve yapılması gereken değişikliklere bağımlı olarak ana hizmet birimi sayısı dörtten dokuza 
çıkarılmıştır. 

219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 nci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki nedenlerle 
değiştirilmiştir. 

Kuruluşumuzdan bu yana Enstitümüzün sayım ve anketlerde ele aldığı konular kapsam olarak 
çok genişlemiştir ve her geçen gün genişlemektedir. Görev alanının genişlemesi yanında yapılan 
sayım ve anketlerin eskiye göre daha sık uygulanması zorunluluğu bunların periyodik veya yıllık 
anketler olarak ele alınmasını gerekli kılmıştır. Yıllık sanayi, ticaret, hizmet, otel, lokanta vb. anket
ler periyodik uygulanan (yıl içinde iki veya dört defa); işgücü, işyeri, istihdam anketleri vb. ise yıl
lık uygulanan anketlerdir. Bu anketlerle ilgili bütün çalışmaları yürüten Dairenin 11 Şubesi bulun
maktadır. Kapsamı bu şekilde genişleyen ve uygulama sıklığı artan işlerin bir dairenin sorum
luluğunda nitelikli ele alınması imkânsız hale gelmiştir. 

Ayrıca söz konusu Daire çeşitli indekslerin hesabından da sorumludur. Geçmişte bazı iller için 
yalnız geçinme indeksi hesaplanırken şu anda Türkiye'nin tamamı ele alınarak kır, kent ve aynca 
iller kapsamında geçinme indeksi, toptan eşya fiyatı indeksi, sanayi üretim indeksi hesaplanmakta 
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ve inşaat maliyet, çiftçinin eline geçen, çiftçinin ödediği fiyat, iç ve dış ticaret indeksi ve hadleri de 
Dairenin hesaplanması için hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu konulardır. 

Bu nedenle Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanlığının; 
a) Tarım ve Sanayi İstatistikleri Dairesi Başkanlığı 
b) İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı olarak iki ayrı daireye 

ayrılması uygun görülmüştür. 
219 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin (c) fıkrası aynı kalmış içeriğinde 

gerekli değişiklikler yapılmıştır. 
219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (c) fıkrası Tetkik ve Araştırma Dairesinin farklı 

boyuttaki gelişen görevlerini bütünleştirmek ve yapılan işin niteliğini zaman boyutu içerisinde daha 
ileriyç götürmek amacı ile iki ayrı daire ihdas edilerek ele alınması uygun görülmüştür. 

Millî Gelir, Millî Muhasebe ve Kalkınma Plan ve Programlarına temel çalışma olan Input-Out-
put çalışmaları birbiri ile ilgili ve bir bütünlük içerisinde ele alınması gereken Enstitünün can alıcı 
konularıdır. Bu alanda yapılan çalışmaların en ileri düzeye getirilmesi ve diğer uluslararası kuruluş
larda bu konuların ayrı bir dairenin görevleri olarak ele alınması hususu da ayrıca dikkate alınmıştır. 

Sayım, anket ve örnekleme teknikleri, bu uygulamalarda kullanılacak materyalin hazırlanması, 
derlenen bilgilerin etüt analizi, araştırma tekniklerinin geliştirilmesi ve istatistiki standartların belir
lenmesi ise bir bütünlük içerisinde Araştırma, Tetkik ve İstatistik Teknikler Dairesinin görevleri 
olarak belirlenmiştir. 

Günümüzde istatistiki bilgilerin en ileri en güvenilir metotlarla derlenmesinin yanında derlenen 
bilgilerin istatistik, ekonometrik, kantitatif analiz ve model çalışmalarını yapmak, bu konuda görüş 
ve önerilerde bulunmak, verilerin diğer kaynaktan elde edilen verilerle karşılaştırmasını ve elde 
edilen göstergelerin yorumunu yapmak ileri düzeydeki ülkelerin istatistik teşkilatlarının görevleri 
içerisindedir. "İstatistik ve Ekonometrik Yorumlar Dairesi Başkanlığı" ile sözkonusu görevlerin 
Enstitümüzde ele alınması planlanmıştır. 

219 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinde yeralan (d) fıkrasında yapılan 
değişiklik ile Teknik İşler Dairesinin gelişen ve artan görevleri bir bütünlük içerisinde yeniden daha 
işler hale getirilerek ele alınmış ve diğer kamu kuruluşlarında da kurulması istenen AT Dairesi 
"Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Dairesi Başkanlığı" adı altında kurulmuştur. 

Teknik İşler Dairesi bünyesinde yer alan çeşitli ve önemli konularda yayın, yayın standartlarını 
belirlemek, kütüphane, dokümantasyon, yıllık ve cep yıllığı yayını, Enstitünün tanıtılması, harita, 
kroki vb. çalışmalar her türlü baskı ve çoğaltma işlemleri Teknik İşler Dairesi Başkanlığında ele 
alınmıştır. 

Bilindiği gibi Ülkemiz Avrupa Ekonomik Topluluğuna girmek için başvurmuştur. AT bün
yesine Ülkemizin kabulü sırasında ve kabulünden sonra istatistiklerimizin AT standartında olması 
Enstitünün AT Ülkelerinin istatistik teşkilatlan ile işbirliği yapması ve koordinasyon sağlaması, 
diğer ülke uygulamalarının Enstitüce bilinmesi istatistik konusunda ileri düzeye gelmede en önem
li faktördür. Bütün bunlara bağımlı olarak "Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Dairesi Baş
kanlığı" kurulmuştur. 

Enstitünün görev yükü en ağır olan Bilgi İşlem Merkezi uluslararası kuruluşlarda konunun ay
rı bir daire başkanlığı adı altında ele alınması ve bu konuda getirilmek istenen "İstatistiksel Veri 
Bankası Teknolojisine" geçişi, ulusal ve uluslararası kapsamda sistemlerarası çevirim-içi (on-Iine) 
veri akışını sağlamak amacı ile ayrı bir daire olarak ele alınmıştır. 
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Madde 3.- Bu madde ile "Tarım ve Sanayi İstatistikleri Dairesi Başkanlığı" görevleri belirlen
miştir. 

Madde 4.- Bu madde ile "İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkan
lığı" görevleri belirlenmiştir. 

Madde 5.- Bu madde ile "Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı" görevleri belirlenmiştir. 
Madde 6.- Bu madde ile "Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanlığı" görevleri belirlenmiştir. 
Madde 7.- Bu madde ile "Araştırma, Tetkik ve İstatistik Teknikler Dairesi Başkanlığı" görev

leri belirlenmiştir. 
Madde 8.- Bu madde ile "İstatistik ve Ekonometrik Yorumlar Dairesi Başkanlığı" görevleri 

belirlenmiştir. 
Madde 9.- Bu madde ile "Teknik İşler Dairesi Başkanlığı" görevleri belirlenmiştir. 
Madde 10.- Bu madde ile "Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Dairesi Başkanlığı" 

görevleri belirlenmiştir. 
Madde 11.- Bu madde ile "Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı" görevleri belirlenmiştir. 
Madde 12.- Bu madde ile Enstitü faaliyetlerinin en iyi şekilde tasarlanması, yürütülmesi ve 

süresinde bitirilmesi amacı ile Enstitünün görev alanına giren özel önem ve öncelik taşıyan istatis
tik, ekonomik, ekonometrik vb. teknik konularda Ulusal ve Uluslararası düzeyde deneyimli kişiler
den yararlanmak amacı ile on müşavirin görevlendirilmesi gerekli görülmüştür. 

Madde 13.-219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesinin sonuna Enstitünün 
yürüttüğü Sayım, Anket ve Proje çalışmalarında bu konuda bilgili, deneyimli kamu kurum ve 
kuruluşlarından ve üniversitelerden katılacak elemanlarla "Danışma Kurulları" nın kurulması ve 
yürütülen işlerin konu ile ilgili teknik ve deneyimli kişiler tarafından niteliğinin yükseltilmesi ve 
kullanım amaçlarının daha uygun düzeye getirilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 14.- 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinde yer alan Millî 
Muhasebe İstatistikleri ve Makro Planlama ile ilgili diğer konularda Enstitüce hazırlanan bilgilerin 
açıklanması yetkisi Enstitü Başkanlığına verilmiştir. 

Madde 15.- 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine 342 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname eklenen fıkralar ile Enstitü hizmetlerinin sürekli, düzenli, nitelikli, hızlı ve 
ekonomik biçimde yürütülebilmesi için belirlenen unvanlardan Bölge Müdür Yardımcısı çıkarılmış 
Enstitünün faaliyetleri ve teknik yapısı dikkate alınarak istatistik müşaviri, istatistik uzmanı ve is
tatistik uzman yardımcısı unvanları madde metnine dahil edilmiştir. Enstitünün yeni teknik yapısı ve 
buna bağlı artan iş hacmi, geniş merkez ve yirmiüç birimden oluşan taşra teşkilatı dikkate alınarak 
kadro karşılık göstermek kaydı ile 450'yi geçmemek üzere sözleşmeli eleman çalıştırma hükmü, 
nitelikli elemanı Enstitüye çekmek ve yetişen elemanı Enstitüde tutmak amacı ile getirilmiştir. 

Yine aynı maddeye bağlı olarak Enstitü çalışmalarında niteliği artırmak için konu ile ilgili 
yabancı uzmanların Enstitüde sözleşmeli olarak çalıştırılması hükmü getirilmiştir. 

Madde 16.- Yine Enstitü çalışmalarının niteliğini artırmak için konu ile ilgili deneyimli kişiler
den yararlanmak amacı ile sözleşmeli olarak bazı kurum ve kuruluşlarda çalışanların ve üniversite 
öğretim üyelerinin Enstitüde çalıştırılması hükmü getirilmiştir. 

Madde 17.- Bu madde ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin konu ile ilgili deneyimlerin
den yararlanmak amacı ile istatistik hizmetlerine ilişkin araştırma, etüt ve proje işlerinin sözleşme 
ile yaptırılabilmesi imkânı getirilmiştir. 
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Madde 18.- Enstitünün nitelikli elemanlar için çekici bir kurum haline getirilmesi ve hizmette 
devamlılığın sağlanması amacıyla Devlet İstatistik Enstitüsü Uzmanı ve Uzman Yardımcılığına 
sınavla atanma hükmü getirilmiştir. 

Bu madde ile Enstitüye nitelikli elemanın çekilmesi ve Enstitüde muhafaza edilmesi amaçlan
mış ve Enstitüye teknik nitelik kazandırılmak istenmiştir. 

Madde 19.- Bu madde ile Enstitünün ihtiyaç duyduğu kadrolar ihdas edilmiştir. 
Madde 20.- Bu madde ile Enstitünün ihtiyaç duymadığı kadrolar iptal edilmiştir. 
Madde 21.-219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 1 inci ek madde ile Enstitü ih

tiyaçlarını Devlet Bütçesine yük olmadan yerine getirmek amacı ile yayın, bilgi işlem, dizgi, baskı 
ve teknik danışmanlık hizmetlerinde döner sermaye kurabilme hükmü getirilmiştir. 

2 nci ek madde ile Enstitünün temel görevi olan sayım, anket ve araştırma projeleriyle ilgili 
olan çalışmalarında görev yapanlara yapılacak ödemenin günün şartlarına uygun olarak yeterli 
düzeye getirilmesi nitelikli anketöre görev verilebilmesi amaçlanmış ve yeterli ödeme 
yapılamaması nedeni ile işin niteliğinin bozulması, alanda güvenilir bilgi derlenememesi ve alanda 
gereken sürede kalınamaması gibi durumların ortadan kaldırılmasına çalışılmıştır. 

Madde 22.-219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 5 inci geçici madde ile Ens
titüde uzun zamandır sınav açılmaması nedeni ile Devlet İstatistik Enstitüsü Uzmanı ve Uzman Yar
dımcısı sınavına girmeye yaş ve vb. nedenlerle hak kazanamayacak Enstitüde çalışmış bilgili ve 
deneyimli personele bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinde yeralan diğer şartlar 
aranmaksızın yapılacak sınavla atanma hakkı getirilmiştir. Enstitüde bu Kanun Hükmünde Karar
namenin yürürlüğe girdiği tarihten önce teknik hizmetler sınıfına dahil İstatistik Uzmanı veya Uz
man kadrolarına atananların hakkı, bilgili ve deneyimli personeli daha iyi değerlendirebilmek amacı 
ile saklı tutulmuştur. 

Geçici 6 ncı madde ile de bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere 
hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmün
de Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı belirtilmektedir. 

Madde 23.- Yönetmeliklerin hangi süre içinde çıkarılacağını belirtmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 890) 



— 33 — 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREV
LERİ HAKKINDA 219 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI 

MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinin değiştirilmesi; 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 
9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12.10.1988 tarihli ve 3479 sayılı kanunların verdiği yetkiye 
dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 27.1.1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1.-219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (b), (c), (d) ve (f) 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"b) Kalkınma planı ve yıllık programların hazırlanması, uygulanması ve takibi ile alınacak 
ekonomik karar ve tedbirlerin sonuçlarının izlenmesi safhalarında gerekli görülen verileri öncelik
le derlemek ve değerlendirmek, 

c) Bilimsel araştırma ve teknikleri takip etmek ve Enstitü işlevlerini kamuoyuna duyurmak 
amacıyla ulusal ve uluslararası istatistik! seminerler, konferanslar ve toplantılar düzenlemek, 
ekonomik, sosyal, kültürel konularda Türkiye istatistik alt yapısını oluşturacak verileri kapsayan bir 
Bilgi Bankası kurmak ve devamını sağlamak amacı ile bilgi derleme, veri işleme teknolojisi ve 
dağıtma yöntemlerinde gerekli yenilikleri yapmak, 

d) Sonu (S) ile biten yıllarda Genel Nüfus Sayımı, sonu (3) ile biten yıllarda Genel Sanayi ve 
İşyerleri Sayımı, sonu (1) ile biten yıllarda Genel Tarım Sayımı yapmak, ayrıca ihtiyaç görülen 
diğer konulardaki genel sayımlar, anket ve araştırma projelerini planlamak, uygulamak, süresinde 
sonuçlandırarak istatistiki bilgileri kullanıcı amaçlanna uygun biçimde bilimsel ve uluslararası stan
dartlarda yayımlamak." 

"f) Yükseköğretim Kurumlarının görevleri saklı kalmak şartıyla Kurumun görev alanına giren 
konularda üniversite ve diğer eğitim kurumlanyla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası eğitim ve 
araştırma merkezleri kurmak, Enstitü personeliyle diğer kurum ve kuruluşların elemanları için kısa 
süreli istatistikle ilgili konularda hizmetiçi eğitimler ile uzun süreli istatistiki ihtisas eğitimleri yap
tırmak, konferans ve seminerler düzenlemek. Yabancı uyruklular da bu eğitimden yararlan
dırılabilirler. 

Kurulacak istatistik eğitim merkezlerinin görevleri, programlan, eğitim süreleri Devlet İstatis
tik Enstitüsü Başkanlığınca hazırlanarak Başbakan onayı ile yürürlüğe girecek yönetmeliklerle tes
pit olunur." 

MADDE 2.- 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

"Ana Hizmet Birimleri 
Madde 6.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığındaki ana hizmet birimleri şunlardır: 
a) Tanm ye Sanayi İstatistikleri Dairesi Başkanlığı, 
b) İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı, 
c) Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı, 
d) Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanlığı, 
e) Araştırma, Tetkik ve İstatistik Teknikler Dairesi Başkanlığı, 
f) İstatistik ve Ekonometrik Yorumlar Dairesi Başkanlığı, 
g) Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, 
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h) Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Dairesi Başkanlığı, 
i) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı." 
MADDE 3.- 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"Tarım ve Sanayi İstatistikleri Dairesi Başkanlığı 
Madde 7.- Tarım ve Sanayi İstatistikleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Tarım, ormancılık, hayvancılık, sulama, avcılık, balıkçılık, madencilik, taşocakçılığı, imalat 

sanayii, inşaat, gaz, su, elektrik, vb. konulardaki istatistik bilgileri uluslararası standartlarda der
lemek, değerlendirmek ve yayımlamak, 

b) İnşaat maliyeti, inşaat malzemesi, çiftçinin eline geçen ve çiftçinin ödediği fiyat indeksleri, 
üretim indeksleri ve ihtiyaç duyulan diğer indeksleri hesaplamak ve yayımlamak, 

c) Genel sanayi ve işyerleri, tarım, hayvan sayımları ile Daire Başkanlığının görevleri ile ilgili 
konulardaki diğer sayım, anket ve araştırma projelerini yapmak ve yayımlamak, 

d) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadî İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilâtı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslararası düzeyde mukayeselere imkân 
sağlayacak çeşitli sayım, anket ve araştırma projelerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve yürütül
mesiyle ilgili çalışmaları yapmak, 

e) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak." 
MADDE 4.- 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 7/A maddesi eklenmiştir. 
"İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 7/A.- İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığının görev

leri şunlardır: 
a) Dış ticaret, fiyat, çalışma, ulaştırma, haberleşme, depolama, maliye, para, banka, sigorta, 

tapu, iş hizmetleri ve kişisel hizmetler, toptan ve perakende ticaret, otel, lokanta vb. konulardaki is
tatistik bilgileri uluslararası standartlarda derlemek, değerlendirmek ve yayımlamak. 

b) Toptan eşya fiyatları, tüketici fiyatları, kiracılar ve ücretliler tüketici fiyatları, işgücü, 
büyüme, ücret, iç ve dış ticaret indeksleriyle ihtiyaç duyulan diğer indeskleri, iç ve dış ticaret had
lerini hesaplamak ve yayımlamak ve satın alma gücü pariteleri ile ilgili verileri hazırlamak, 

c) Hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları, hanehalkı işgücü anketleri ile hanehalkıyla ilgili 
diğer sayım, anket ve araştırma projelerini uygulamak, değerlendirmek ve yayımlamak, 

d) İşgücü, ücretler, gelir dağılımı ve diğer ekonomik göstergelerle ilgili verileri toplamak, 
değerlendirmek ve yayımlamak, 

e) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teş
kilâtı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslararası düzeyde mukayeselere imkân sağ
layacak çeşitli sayım, anket ve araştırma projelerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesiyle 
ilgili çalışmaları yapmak, 

f) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak." 
MADDE 5.- 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı 
Madde 8.- Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Doğum, ölüm, evlenme, boşanma, göç, intihar, adalet, seçim, kütüphaneler, müzeler, 
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sinemalar, spor, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, meslekî ve teknik öğretim, yüksek öğretim, 
yaygın eğitim, çevre sorunları, turizm alanlarında ve ihtiyaç duyulan diğer benzeri konularda istatis-
tiki bilgileri uluslararası standartlarda derlemek, değerlendirmek ve yayımlamak, 

b) Nüfus analizlerine imkân verecek konularda anketler yaparak istatistiki bilgileri derlemek, 
değerlendirmek ve yayımlamak, 

c) Genel Nüfus Sayımı yapmak, 
d) Bina Sayımı yapmak, 
e) Ülkenin sosyal ve kültürel faaliyetleri ile ilgili anketler ve araştırma projeleri yapmak, 
f) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teş

kilâtı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslararası düzeyde mukayeselere imkân sağ
layacak çeşitli sayım, anket ve araştırma projelerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesiyle 
ilgili çalışmaları yapmak, 

g) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak." 
MADDE 6.- 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir: 
"Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanlığı 
Madde 9.- Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Millî gelir tahminleri, millî muhasebe hesaplan, girdi-çıktı tablolarının hazırlanması ve bun

larla ilgili analiz çalışmalarını yapmak, 
b) Millî gelir tahminlerinin, millî muhasebe hesaplarının ve girdi-çıktı tablolarının hazırlan

masıyla ilgili teknik yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak, 
c) Millî muhasebe sisteminin kurulması, millî gelir tahminlerinin ve girdi-çıktı tekniklerinin 

geliştirilmesiyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlan ile uluslararası kuruluşlarla işbirliği 
yapmak, 

d) Tanm, sanayi ve diğer tüm sektörlerde yapılan tahmin ve uygulama tekniklerinin geliştiril
mesi konusunda ilgili dairelerle işbirliği içinde inceleme ve araştırmalar yapmak, 

e) Ekonomik ve sosyal göstergeleri periyodik olarak ortaya koymak için araştırma ve der
lemeler yapmak, bunlann sonuçlarını değerlendirmek ve yayımlamak, 

f) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teş
kilâtı vb. uluslararası kuruluşlarla İşbirliği yaparak uluslararası düzeyde mukayeselere imkân sağ
layacak ulusal hesaplar sisteminin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak, 

g) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak." 
MADDE 7.-219 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye aşağıdaki 9/A maddesi eklenmiştir. 
"Araştırma Tetkik ve İstatistik Teknikler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 9/A.- Araştırma, Tetkik ve İstatistik Teknikler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlar

dır: 
a) Genel sayım ve anketlerin uygulama metotlarını ve gerekli örnekleme planlarını en son tek

niklere göre hazırlamak ve derlenen istatistiklerin analiz çalışmalarını yapmak, 
b) Enstitü tarafından derlenecek istatistiki bilgilerin metotlarının geliştirilmesini sağlamak, uy

gulanacak sayım ve anketlerin geliştirilmesi konusunda derlenecek bilgiler, soru kâğıtları ve 
tabülasyon planları hakkında görüş ve önerilerde bulunmak, 
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c) Enstitüde derlenen istatistik bilgilerin etüt ve analiz çalışmalarını yapmak, yayınlanabilirliği 
konusunda Enstitü Başkanlığına görüş bildirmek, 

d) Enstitünün diğer dairelerinin yapacağı araştırma projelerine ve değerlendirme çalışmalarına 
en son teknikleri belirleyerek ve geliştirerek yön vermek ve ilgili dairelerle işbirliği yapmak, 

e) Ekonomik ve sosyal konularda ne tür bilgilerin derleneceği hususunda ilgili dairelerle işbir
liği içinde araştırmalar yapmak, 

f) İstatistik standartlarını uluslararası düzeyde tespit etmek, istatistik teknik ve yöntemleri 
konusunda ilgili daire ile işbirliği yaparak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, 

g) Enstitü dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan araştırma ve anket çalış
malarının yöntem, soru kâğıdı ve tabülasyon planı vb. bilimselliğini araştırmak, yönlendirmek ve 
onaylamak, 

h) Yurtiçinde ve yurtdışında üretilen istatistiklerin incelenmesini, mukayesesini yapmak ve bu 
alandaki gelişmeleri takip etmek, 

i) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teş
kilâtı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslararası düzeyde mukayeselere imkân sağ
layacak çeşitli sayım, anket ve araştırma projelerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesiyle 
ilgili çalışmaları yapmak, 

j) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak." 
MADDE 8.-219 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye aşağıdaki 9/B maddesi eklenmiştir. 
"İstatistik ve Ekonometrik Yorumlar Dairesi Başkanlığı 
MADDE 9/B.- İstatistik ve Ekonometrik Yorumlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Ülkenin kalkınması ve gelişmesinin hızlandırılması ile ilgili alınacak karar ve tedbirlerle, 

ekonomik, sosyal, kültürel ve benzeri alanlarda yol gösterici, güvenilir göstergelerin uluslararası 
düzeyde elde edilmesi amacıyla istatistik, ekonometrik, kantitatif analiz ve model çalışmaları yap
mak, görüş ve önerilerde bulunmak, 

b) Enstitünün ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili, derleyip düzenlediği verilerin 
zaman boyutu içerisinde ve diğer kaynaklarla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesini ve 
yorumunu yapmak, 

c) Kalkınma planı ve yıllık programların hazırlanması, uygulanması ve takibi ile alınacak 
ekonomik, sosyal karar ve tedbirlerin sonuçlarının izlenmesi safhasında elde edilen göstergelerin 
yorumunu yapmak ve istatistik kapsamlı önerilerde bulunmak, 

d) Yurtiçinde ve yurtdışında ekonomik ve sosyal araştırma yapan kuruluş ve üniversitelerle iş
birliği yaparak yerli ve yabancı istatistiklerin incelenmesini, mukayesesini yapmak ve bu alandaki 
gelişmeleri takip ederek ilgili dairelere aktarımını sağlamak, 

e) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teş
kilâtı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslararası düzeyde mukayeselere imkân sağ
layacak çeşitli sayım, anket ve araştırma projelerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesiyle 
ilgili çalışmaları yapmak, 

f) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak." 
MADDE 9.-219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 890) 



— 3 7 -

"Teknik İşler Dairesi Başkanlığı 
Madde 10.- Teknik İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) İstatistiki yayınların yayın standartlarını belirlemek, bilgi istemlerini cevaplamak, yayınların 

abone ve dağıtım işlerini yürütmek, 
b) Her yıl "Türkiye İstatistik Yıllığı" veya "Türkiye İstatistik Cep Yıllığı" yayımlamak, 
c) Kütüphane ve süreli ve süresiz yayınların dokümantasyon işlemlerini yürütmek, 
d) Enstitünün tanıtımı, basım ve halkla ilişkiler, sayım ve anketler ile yapılacak diğer araştır

maların kamuoyunda tanıtımı ve işbirliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yürütmek, 
e) Görev alanı ile ilgili olarak afiş, kroki, bandrol, broşür, el ilânı vb. tanıtım araçlannı ilgili 

daireler ve dış kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak hazırlamak veya hazırlatmak, 
f) İstatistik çahşmalan için gerekli adresler, ana kütükler, hava fotoğrafları, uzaktan algılama, 

harita, kroki vb. belgeleri derlemek, düzenlemek ve arşivlemek, 
g) Her türlü baskı ve çoğaltma işlerini yapmak, 
h) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak." 
MADDE 10.-219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 10/A maddesi eklenmiştir. 
"Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Dairesi Başkanlığı 
MADDE 10/A.- Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Dairesi Başkanlığının görevleri 

şunlardır: 
a) Uluslararası düzeyde kullanılan istatistik standartlarını temin etmek, yurtiçi ve yurtdışı 

kuruluşların istatistiki konularda yapmış olduklan çahşmalan ilgili dairelerle işbirliği yaparak 
değerlendirmek, yorumunu yapmak, koordinasyonu sağlamak, 

b) Ekonomik ve sosyal konularda uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek projelerde 
bilimsel araştırmalar yapmak mukayeselere imkân verecek verilerin elde edilmesini sağlamak, bu 
kuruluşlarla hukukî, malî ve teknik konularda işbirliği yapmak, 

c) Enstitü yurtdışı teşkilâtı ile Enstitü birimleri arasında koordinasyonun sağlanmasında Ens
titü Başkanlığına danışmanlık yapmak, 

d) Uluslararası kuruluşlarla düzenlenecek konferans, seminer ve toplantılar konusunda Enstitü 
Başkanlığına danışmanlık yapmak, 

e) Yurtdışı istatistik, ekonomi, demografı, lisan vb. konularda eğitim programlan planlamasın
da Enstitü Başkanlığına yardımcı olmak, 

f) Uluslararası kuruluşlarca talep edilen bilgilerin ilgili dairelerle işbirliği yaparak uluslararası 
standartlarda karşılanmasını ve izlenmesini sağlamak, 

g) Görev alanı ile ilgili konularda uluslararası kuruluşlar tarafından gönderilen tebliğ, rapor vb. 
dokümanları değerlendirmek, arşivlemek, açıklamalarını yapmak ve ilgili dairelere dağıtımını sağ
lamak, 

h) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadî İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilâtı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslararası düzeyde mukayeselere imkân 
sağlayacak çeşitli sayım, anket ve araştırma projelerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve yürütül
mesiyle ilgili çalışmaları yapmak, 

i) Avrupa Ekonomik Topluluğu standartlannın tespitinde ve göstergelerin bu standartlarda 
temininde ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlanyla işbirliği yapmak, 
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j) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak." 
MADDE 11.-219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 10/B maddesi eklenmiştir: 

"Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

MADDE 10/B- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Sayım ve anketlerle derlenen bilgilerin editing ve kod işlemlerini yapmak, 
b) Bilgisayar destekli yürütülecek; sayım, anket ve araştırmaların sistem analiz çalışmalarını, 

bilgisayar programlarının yazılmasını, veri giriş ve kontrol işlemlerini yapmak, bilgi işlem uy
gulaması tamamlanan projelere ait bilgilerin manyetik ortamlara yedeklenmesi ve arşivlenmesini 
temin etmek, 

c) Sayım, anket ve araştırma projelerinin hazırlık safhalarında; anket formları, kodlama ve 
editing talimatları ile tabülasyon planlarının bilgi işlem uygulamalarına uygunluğunu ilgili daireler
le işbirliği yaparak sağlamak, 

d) İstatistiki analiz ve yorumlama çalışmalarında kullanılmak üzere paket programlar hazır
lamak, temin etmek, geliştirmek, kullanımını yaygınlaştırmak, 

e) Enstitü bünyesinde bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli 
düzenleme ve eğitim çalışmalarını yapmak, 

f) Gelişen bilgi işlem teknolojisini izleyerek Enstitü bünyesine aktarımı konusunda görüş ve 
tekliflerde bulunmak, 

g) Düzenlenmiş istatistiklere kullanıcıların yerinde ve direkt olarak erişebilmesi ve istek 
üzerine hazırlanan raporlara (veya tablolara) ilaveten çalışma programı kapsamında veya önceden 
tasarlanmamış ihtiyaçları karşılama amacıyla; veri tabanı, veri tabanına erişimi sağlayan program
lan, veri tabanını genel tanımlarını ve etkili bir veri tabanı idaresi ile bunların tamamını destekleyen 
donanım birimlerinden oluşan "İstatistiksel Veri Bankası Teknolojisi"ne geçişi ve devamını sağ
lamak için gerekli çalışmaları yapmak, 

h) Bilgi işlem standartlarının belirlenmesi, gelişiminin izlenmesi, bilgi işlem makinalannın ve 
yazılımının kullanılmasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık yapmak, 

i) Ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevirimiçi (online) veri akışını ve koordinas
yonunu sağlamak, 

j) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak." 

MADDE 12.-219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesine (c) fıkrası eklen
miştir. 

"(c) İstatistik Müşavirliği 

Enstitüde görev alanına giren, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Başkana yardımcı ol
mak üzere en fazla on İstatistik Müşaviri görevlendirilebilir. Bu göreve atanabilmek için; istatistik, 
matematik, fizik, mühendislik, ekonometri, ekonomi, bilgisayar, işletme ekonomisi ve Enstitünün 
görev alanına giren diğer konularda en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumların
dan mezun olmak ve konularında deneyimli veya ihtisas sahibi olmak gereklidir." 
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MADDE 13.- 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 18/A maddesi eklenmiştir: 

"Danışma Kurulları ve Araştırma Grupları 

MADDE 18/A- Çeşitli sayım ve anketlerle proje çalışmalarında; millî gelir, millî muhasebe, 
girdi-çıktı analizleri, indeksler, pariteler, gelir dağılımı ve benzeri konularda konu ile ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla üniversiteler ve özel kesim elemanlarının uzmanlık deneyim ve görüşlerin
den yararlanmak, en son bilimsel teknik ve yöntemlerin uygulamalara aktarımını sağlamak amacıy
la Danışma Kurulları oluşturulabilir. 

Başkanlıkta, gerektiğinde ana hizmet birimlerinin görevleri ile ilgili araştırma grupları 
kurulabilir. 

J Danışma kurullarında ve araştırma gruplarında çalıştırılacaklara ödenecek ücretlerin ödenme 
usul ve esasları Başbakan onayıyla yürürlüğe girecek yönetmelikte gösterilir." 

MADDE 14.-219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

"İstatistik Bilgileri Açıklama 

Madde 25.- Ülkenin, ekonomik, sosyal ve kültürel durumunu ortaya koyan önemli konularda 
derlenen istatistikleri inceleyerek yetkili makamlara vermeye ve kamuoyuna açıklamaya Devlet İs
tatistik Enstitüsü Başkanlığı yetkilidir. Bu bilgilerin ilgili kurumlarca açıklanabilmesi de aynı usule 
tabidir." 

MADDE 15.- 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 35.- Kadroların tespit, ihdas, kullanım ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar, 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Müşavir, Daire Başkanı, 
Hukuk Müşaviri, Bölge Müdürü, Uzman, Uzman Yardımcısı, İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis 
ile yüksek öğrenim görmüş Bilgisayar Programcısı ve Bilgisayar Çözümleyicileri kadro karşılık 
gösterilmek ve en çok 450 kadroyu geçmemek kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 
diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel 
çalıştırılabilir. 

Bu şekilde çalıştırılacak sözleşmeli personelin sayısı, sözleşme usul ve esasları ile ücretlerin 
taban ve tavanı ve diğer malî haklar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Sözleşme ile çalıştırılacak per
sonel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 

Özel uzmanlık gerektiren hizmetlerde sözleşmeli olarak yabancı uzman çalıştırılabilir." 

MADDE 16.-219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 35/A maddesi eklenmiştir. 

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Personelin Görevlendirilmesi 

MADDE 35/A Genel ve katma bütçeli dairelerle Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve bunlara bağlı 
kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar kendilerinin ve kurumlarının muvafakati ile Enstitü Başkan
lığında sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Bu personel kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzin
li oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi bu süreler terfi ve emek
liliklerinde hesaba katılır ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın terfileri süresinde yapılır. 
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Bu madde hükmüne göre çalışanlara, çalıştıkları süre karşılığında her hangi bir mecburi hizmet 
yükletilmez. 

Birinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel; aylık, ek gösterge, ödenek, her türlü zam 
ve tazminatlar ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımlan kurumlannca ödenmek kaydıyla geçici 
olarak Enstitüde görevlendirilebilirler. Bu şekilde çahştınlacaklara ödenecek fazla çalışma ücretinin 
taban ve tavanı Bakanlar Kurulunca belirlenir." 

MADDE 17.- 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 35/B maddesi eklenmiştir. 
"Sözleşme ile Araştırma, Etüd ve Proje Yaptırma 
MADDE 35/B- İstatistik hizmetlerine ilişkin araştırma, etüd ve proje işleri yerli ve yabancı 

gerçek ve tüzel kişilere sözleşme ile yaptınlabilir. 
Bu madde kapsamındaki işler için 2886 sayılı Devlet İhale, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 

Kanunlan ile 832 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri uygulanmaz." 
MADDE 18.-219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 35/C maddesi eklenmiştir. 
"Uzman ve Uzman Yardımcılan 
MADDE 35/C- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı merkez ve taşra teşkilâtında; 
a) Uzman yardımcısı olabilmek için, Devlet Memurlan Kanununda aranan şartlara ilaveten; 
1- İstatistik, matematik, fizik, mühendislik, ekonometri, ekonomi, bilgisayar, işletme 

ekonomisi ve Enstitünün görev alanına giren diğer konularda en az dört yıllık yüksek öğretim yap
mış veya bunlara denkliği Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul edilmiş yurt dışındaki 
yüksek öğretim kurumlanndan mezun olmak, 

2- Açılacak yanşma ve yeterlik sınavında basan göstermek, 
3- Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. 
Şarttır. 
b) Uzman yardımcılığında en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla, açılacak yeter

lik sınavında basan gösterenler "Devlet İstatistik Enstitüsü Uzmanı" unvanını alırlar. 
Üst üste iki defa yeterlik sınavında basan gösteremeyenler başka kadrolara nakledilirler. 
Uzman Yardımcılığı ve uzmanlıkla ilgili usul ve esaslar ile bunlann yurtiçinde ve yurtdışında 

eğitime tâbi tutulmalan, seçilme esaslan ve diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir." 
MADDE 19.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Merkez Teşkilâtında kullanılmak üzere ek

li listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı 
cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

MADDE 20.- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerden Devlet İstatistik 
Enstitüsü Başkanlığına ait ekli listede yer alan kadrolar iptal edilmiştir. 

MADDE 21.- 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki maddeler eklenmiştir: 
"Döner Sermaye İşletmesi 
EK MADDE 1.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bünyesinde bu Kanun Hükmünde 

Kararnamede öngörülen yayın hizmetleri ile Enstitü dışı kurum, kuruluş ve kişilere verilecek bilgi 
işlem, dizgi, baskı ve teknik danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek için Döner Sermaye İşletmesi 
kurabilir. 

Döner Sermaye İşletmesi için genel bütçeden üçyüz milyon lira sermaye tahsis olunmuştur. Bu 
miktar Bakanlar Kurulu Kararıyla beş katına kadar artınlabilir. Bu suretle artınlan sermaye elde 
edilen kârlarla karşılanır. 
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Döner sermaye, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekler 
Hazinece verilecek ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve 
yardımlardan meydana gelir. Elde edilen kârlar; ödenmiş sermaye tahsis edilen sermaye mıktanna 
ulaşıncaya kadar sermayeye ilave olunur. Elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir, ertesi 
yıl döner sermaye gelirine eklenir. 

Döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdiği giderler ile kiralama, satınalma, araç, gereç, araştır
ma ve eğitim giderleri ve diğer ihtiyaçlar döner sermayeden karşılanır. Döner sermayeden bunlar 
dışında herhangi bir harcama yapılamaz. 

Döner sermaye işletmesi; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının hizmetlerine öncelik ver
mek ve aksatmamak kaydıyla, kamu yararına ve milli ekonominin gerektirdiği veya teknik olarak 
yapılması mümkün olduğu hallerde; kamu kurum ve kuruluşlarından veya yerli gerçek ve tüzel 
kişilerden sipariş almaya ve her türlü teknik işlemlere girişmeye ve gerektiğinde müştereken iş yap
maya yetkilidir. 

Döner sermaye işlemlerinde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay 
Kanununun vizeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Mali yılın bitiminden başlayarak dört ay içinde 
hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri Sayıştay a; bilanço ve eklerinin onay
lı birer örneği de aynı süre içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir." 

"EK MADDE 2.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının sayım, anket ve araştırma 
projeleriyle ilgili alan çalışmalarında görev yapanlara fiilen görev yaptıkları sürece, bu süre ile 
orantılı olarak sekizyüz ilâ binüçyüz arasında tespit edilecek gösterge rakamının memur aylıklarına 
uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda Enstitü Başkanının onayı ile aylık ek taz
minat ödenir. 

Bu tazminata hak kazanılmasında ve ödenmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
aylıklarla ilgili hükümleri uygulanır. Bu ödemelerden vergi ve diğer kesintiler yapılmaz." 

MADDE 22.- 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki Geçici 5 inci ve Geçici 6 
ncı maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 5.- Teşkilât bünyesinde çalışmakta bulunan yurtiçi yüksek öğretim kurum
larından veya bunlara denkliği Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul edilen yurt dışın
daki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan personel bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 
inci maddesinde yer alan diğer şartlar aranmaksızın yapılacak sınav sonucunda başarılı olmaları 
kaydıyla almakta oldukları aylık derecelerine eşit Devlet İstatistik Enstitüsü Uzmanı veya Devlet 
İstatistik Enstitüsü Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanabilirler, bu Kanun Hükmünde Karar
namenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde açılacak bu sınavda başarılı olamayanlar 
üç ay içinde Enstitü Başkanlığına müracaat ettikleri taktirde kendilerine Devlet İstatistik Enstitüsü 
Uzmanı veya Uzman Yardımcılığı sınavına iki defa girme hakkı tanınabilir. 

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Teknik Hizmetler Sınıfına 
dahil İstatistik Uzmanı veya Uzman kadrolarına atananların haklan saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 6.- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere 
hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmün
de Kararnameye aykın olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur." 
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Yönetmelik: 
MADDE 23.- Bu Kanun Hükmünde Kararname ile çıkanlması öngörülen Yönetmelikler, bu 

Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkanlır. 
MADDE 24.- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 25.- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

T.Özal 
Başbakan 

Devlet Bakanı. 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Millî Savunma Bakanı V. 
A. K. Alptemoçin 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
A. Tenekeci K. İnan 

Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı 
A. Kahveci A. Kahveci 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
C. Çiçek M. Topaç 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
M. Kalemli A. M. Yılmaz 

Maliye ve Gümrük Bakanı Millî Eğt Gençlik ve Spor Bak. Bayındırlık ve İskân Bakanı 

A. K Alptemoçin H. C. Güzel 1. S. Giray 
Sağ. ve Sos. Yard. Bakanı Ulaştırma Bakanı Tanm Orman ve Köyişleri Bak. V. 

N. Kitapçı E. Pakdemirli E. Pakdemirli 
Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak. Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 

/. Aykut Ş. Yürür E Kurt 
Kültür ve Turizm Bakanı V. 

/ S. Giray 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLİ LİSTE 

KURUMU : BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK 
ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 

TEŞKİLATI: MERKEZ 

İHDAS EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR 

Derecesi Sınıfı Unvanı 
G.İ.H. Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanı 
G.İ.H. Araştırma, Tetkik ve İstatistik 

Teknikler Dairesi Başkanı 
G.İ.H. İstatistik ve Ekonometrik Yorumlar 

Dairesi Başkanı 
G.İ.H. Uluslararası İlişkiler ve Avrupa 

Topluluğu Dairesi Başkanı 
G.İ.H. Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 
G.İ.H. Tarım ve Sanayi İstatistikleri 

Dairesi Başkanı 
G.İ.H. İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri 

ve İndeksler Dairesi Başkanı 
G.İ.H. İstatistik Müşaviri 
G.İ.H. Şube Müdürü 
G.İ.H. Devlet İstatistik Enstitüsü Uzmanı 
G.İ.H. Devlet İstatistik Enstitüsü Uzmanı 
G.İ.H. Devlet İstatistik Enstitüsü Uzmanı 
G.İ.H. Devlet İstatistik Enstitüsü Uzmanı 
G.İ.H. Devlet İstatistik Enstitüsü Uzman Yrd. 
G.İ.H. Devlet İstatistik Enstitüsü Uzman Yrd. 
G.İ.H. Devlet İstatistik Enstitüsü Uzman Yrd. 

Adedi 

10 
20 
20 
20 
15 
12 
20 
20 
25 

KURUMU : BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK 
ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 

TEŞKİLATI: MERKEZ 

Sınıfı 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

İPTAL EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR 

Unvanı Derecesi Adedi 
Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı 
Tetkik ve Araştırma Dairesi Başkanı 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLİ CET 
EK.1 Sayılı Cetvel 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞ 
MERKEZ TEŞKİLATI 

Başkan 
Başkan 

Başkan Yardımcısı 
Başkan Yardımcısı 

Başkan Yardımcısı 

Başkan Yardımcısı 

Ana Hizmet Birimleri 
a) Tarım ve Sanayi İstatistikleri 

Dairesi Başkanlığı 
b) İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri 

ve İndeksler Dairesi Başkanlığı 
c) Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı 
d) Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanlığı 
e) Araştırma, Tetkik ve İstatistik Teknikler 

Dairesi Başkanlığı 
f) İstatistik ve Ekonometrik Yorumlar Dairesi 

Başkanlığı 
g) Teknik İşler Dairesi Başkanlığı 
h) Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Topluluğu 

Dâiresi Başkanlığı 
i) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

Danışma Birimleri 
a) Hukuk Müşavirliği 

b) Araştırma, Planlama 
Koordinasyon Dairesi 
c) İstatistik Müşavirliğ 
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T.C. 
Başbakanlık 23.2.1990 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K.Gn.Md.07/101-1/12/01388 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
"Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin (d) Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname" bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 
91 inci maddesine göre ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

Başbakan 
GEREKÇE 

Türkiye'nin kendine özgü sosyal ve ekonomik yapısında son beş yıl içinde görülen hızlı geliş
meler karşısında 1990 yılında bir genel nüfus sayımı yapılmasının, Ülkemizin çıkarları bakımından 
gerekli ve zorunlu olduğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Yirbirinci yüzyıla başlanırken, Avrupa Topluluğunda ve hatta tüm dünyada tam 2000 yılında 
ülkelerin genel nüfus sayımları yapmalarının özel bir önem ve anlam taşıdığı açıktır. 

Nitekim, aynı yaklaşımla, Avrupa Topluluğu Komisyonu 26 Mayıs 1987 tarih ve 87/287/EEC 
sayılı Konsey Direktifi ile nüfus sayımlarının sonu (0) ile biten yıllarda yapılmasını kararlaştırmış 
olup, bu çalışmada Avrupa Topluluğu üyesi ülkeler de 1990 ve 2000 yıllarında genel nüfus sayımı 
yapacaklardır. Avrupa Topluluğuna tam üyelik başvurusunu yapmış bulunan ülkemizin de bu 
duruma uyması doğaldır. 

Bu amaçla, Dışişleri Bakanlığımızca organize edilen Avrupa Topluluğu Koordinasyon Kurulu 
Mevzuat Uyum Alt Komisyonunda nüfus sayımlarının sonu (0)'la biten yıllarda gerçekleştirilmesi 
yolunda bir karar alınmıştır. 

Ayrıca, 1985 yılından sonra 1990 yılına kadar Ülkemiz idarî yapısında değişiklikler olmuş 300 
civarında köyde belediye teşkilatı kurulmuş, 120 civarında yerleşim yeri ilçe olmuş, ayrıca 4 yeni 
il kurulmuştur. Ülkemizin sosyal ve ekonomik alanda gösterdiği dinamik gelişmeler bu yeni yer
leşim yerlerinin nüfusunun yanında sosyal ve ekonomik niteliklerinin saptanması ihtiyacını da 
doğurmuştur. 

Yukanda belirtilen nedenlerle genel nüfus sayımlarının sonu (0) ile biten yıllarda yapılması 
maksadıyla bu Kanun Hükmünde Kararname hazırlanmıştır. 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAK
KINDA 219 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 2 NCİ MADDESİNİN (d) 
FIKRASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması; 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 
3347 sayılı, 12.10.1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1.6.1989 tarihli ve 3569 sayılı kanunların verdiği yet
kiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca 5.2.1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1.-219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin değişik (d) fıkrasın
da geçen "(5)" rakamı, "(0)" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2.- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3.- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Turgut Özal 

Y. Akbulut 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yard. V. 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
H. Doğan 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
/ Özarslan 

Devlet Bakanı 
M. Taşar 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

Dışişleri Bakanı V. 
/ S. Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
C. Altınkaya 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 
Devlet Bakanı 

G. Taner 
Devlet Bakanı 
V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Devlet Bakanı 

K. Akkaya 
Millî Savunma Bakanı 

/. S. Giray 
Maliye ve Gümrük Bakanı V. 

H. Doğan 
Sağlık Bakanı 

H. Şıvgın 

Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
/ Özdemir 

Devlet Bakanı 
H. Örüç 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Ulaştırma Bakanı 
C. Tuncer 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı 
L. Kayalar İ. Aykut Ş. Yürür 

Enerji ve Tab. Kay. Bak. Kültür Bakanı Turizm Bakanı 
F. Kurt N. K. Zeybek İ. Aküzüm 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 3.5.2005 
Esas No.: 1/820, 1/62, 1/124, 1/153 

Karar No.: 34 
TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 21.5.2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
ve Başkanlıkça 1.6.2004 tarihinde tali komisyon olarak Adalet Komisyonuna, esas komisyon olarak 
da Komisyonumuza havale edilen (1/820) esas numaralı "Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısı", 
Komisyonumuzun 24.2.2005 tarihinde yaptığı 33 üncü birleşiminde, Hükümeti temsilen Devlet 
Bakanı Beşir Atalay ile Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığı, Devlet Personel Başkanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımlarıyla 
incelenip görüşülmüş, verilen bir önerge ile Komisyonumuz portföyünde bulunan 1/62, 1/124, 
1/153 esas numaralı ve 219, 357, 403 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin söz konusu Tasarı 
ile ilgili olmaları nedeniyle İçtüzüğün 35 inci maddesine göre birleştirilerek görüşülmesine, görüş
melere Tasan üzerinden devam edilmesine karar verilmiştir. 

Bilindiği gibi; 25.4.1926 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Başbakanlığa bağlı yan 
merkeziyet sistemi ile çalışan bir "Merkezi İstatistik Dairesi" kurulmuş ve takiben 1927 yılında 
Cumhuriyetin ilk "Nüfus Sayımı" gerçekleştirilmiştir. Bu kuruluş, 1930 yılında çıkarılan 1554 sayılı 
Kanun ile "İstatistik Umum Müdürlüğü" olarak geliştirilmiş; daha sonra da 23.3.1956 tarihli ve 
5629 sayılı Kanunla "İstatistik Genel Müdürlüğü" unvanına kavuşturulmuştur. Söz konusu Genel 
Müdürlük, 13.6.1962 tarihli ve 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev, Yetki ve Kuruluşu 
Hakkında Kanun ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı haline getirilmiştir. 18.6.1984 tarihli ve 
219 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile 53 sayılı Kanun değiştirilerek Teşkilat yeniden yapılandınlmıştır. Bu Kanun 
Hükmünde Kararnamede 1989 ve 1990 yıllarında 357, 367 ve 403 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameler ile birtakım değişiklikler yapılmıştır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün görev ve sorumluluklannın konu ve kapsam olarak genişlemesi 
paralelinde yürürlükteki mevzuatın bu gelişmeleri yeterince karşılayamadığı görülmektedir. Mev
zuat, istatistik üretim süreçlerinin koordinasyonu açısından yetersiz kalmakta ve dağınıklığa yol aç
maktadır. Türk istatistik sistemine dahil tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından üretilen istatis
tiklerin sınıflama, standart ve yayımlama takvimi konularında önemli sorunlar bulunmaktadır. Öte 
yandan, benzer istatistiki çalışmalar yürütülmesi, hizmet tekrarı, zaman kaybı ve önemli miktarda 
kaynak israfını ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, yurt çapında yürütülmekte olan istatistik alan çalış
malarında görevli personelin ücret ve çalışma koşullannın yetersizliği nedeniyle verilerin elde edil
mesi gecikmekte ve üretilen istatistiki bilgilerin kalitesi azalmaktadır. 

Günümüzde, modern bir devletin rasyonel ve tarafsız kararlar temelinde yönetilebilmesi, ül
kenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda durumunun tespit edilebilmesi, geleceğe ilişkin plan 
ve programların uygulanabilir olmasına yönelik araştırmaların ve değerlendirmelerin yapılabilmesi; 
doğru, güvenilir ve zamanında yapılan istatistiki verilere sahip olunmasıyla mümkündür. Aynca, is
tatistik sistemimizin AB istatistik sistemine uyumlu hale getirilmesi, Türkiye - Avrupa Birliği 
üyelik müzakereleri açısından öncelikli gündemlerin başında gelmektedir. Özellikle, müzakere 
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yürütülen pek çok teknik alanda, öngörülen değişikliklerin karşılaştırmalı analiz edilebilmesi 
açısından AB standartlarının sistemimize kazandırılmasının önemli bir yeri bulunmaktadır. 

Bu doğrultuda, Tasan gelecek yılların ihtiyaçlarını karşılayacak bir istatistik sistemi ve organizas
yonunun kurulmasını, görevlerin hızlı, etkin ve verimli biçimde yerine getirilmesini, kurumun nitelik
li personel ile güçlendirilmesini ve dağınık durumda olan mevzuatı toparlamayı amaçlamaktadır. 

Tasan ile; 
- Türk istatistik sisteminin Resmi İstatistik Programı çerçevesinde bir bütünlüğe kavuşturul

ması, bu doğrultuda kurumlar arasında koordinasyonsuzluğu ve kaynak israfını önlemek üzere yeni 
önlemler geliştirilmesi, 

- İstatistik Konseyinin işlevsel hale getirilmesi amacıyla tüm istatistik kullanıcıları ve 
üreticilerin ortak bir zeminde bir araya getirilmesi, bu suretle sistemde üretilen istatistikler arasın
da standart ve sınıflama uyumunun sağlanması, kaliteli veri üretilmesine yönelik yeni yöntemler 
geliştirilmesi, 

- Bilimsel olarak özerk, şeffaf, zamanlı, doğru ve gerekli istatistiklerin üretilmesi yönünde yeni 
ilkeler ve hükümler getirilmesi, bu doğrultuda kamuoyuna sunulan istatistiki araştırmalann dayan
dığı teknik özelliklerinin de açıklanması, 

- Alan çalışmalannın ve bölge teşkilatlarının yeniden organizasyonu çerçevesinde ademi mer
keziyetçi bir yapının kurulması, 

- Motivasyon ve teknik yeterliliğin artınlması doğrultusunda bilimsel özerklik ve kurumsallaş
ma çerçevesinde nitelikli personelin temini ve özlük haklannın iyileştirilmesine yönelik hükümler 
getirilmesi, 

Öngörülmektedir. 
Komisyonumuzda, Tasannm tümü üzerinde yapılan müzakerelerde; 
- İstatistiki bilginin hayatın her alanında vazgeçilmez önemi olduğu, bu nedenle çağdaş ihtiyaç

lar doğrultusunda Devlet İstatistik Enstitüsünün yeniden yapılanmasına ihtiyaç bulunduğu, 
- Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen istatistiklerin bir standarda kavuşturulması 

gerektiği, üretilen istatistiki bilgilerin geç yayınlandığı ve bu durumun değerlendirmelerin yeterli 
bilgiden yoksun yapılmasına yol açtığı, 

- Ülkemizin en önemli sorunlarının başında gelen kayıt dışı ekonomiye ilişkin yeterli istatistiki 
bilgilerin üretilmediği, 

- Kurumun özerkliğinin ve ilgili taraflann kurum nezdinde temsilinin sağlanmasının önemli ol
duğu, özellikle uluslararası normlann hayata geçirilmesi doğrultusunda üniversiteler ile işbirliği 
yapılması gerektiği, 

- Tasan ile 26 bölge müdürlüğünün oluşturulmasında il esası uygulamasının her ilde mevcut 
birden çok sosyoekonomik bölgenin göz ardı edilmesine neden olabileceği, bu nedenle farklı geliş
mişlik özelliklerini kavrayacak alt bölge istatistiği uygulamasına geçilmesinin daha uygun olacağı, 

- Devlet İstatistik Enstitüsü isminin kamuoyu hafızasında yerleşmiş olduğu, bu nedenle 
Kurumun isminin muhafaza edilmesinin geçmiş ile gelecek arasında bir süreklilik sağlayacağı, 

- Kamu yönetiminin yeniden yapılanması çerçevesinde taşra teşkilatlarının ortadan kaldırıl
masının öngörüldüğü, kısa dönemde yapılması olası değişikliklerin Türkiye İstatistik Kurumunun 
taşra teşkilatlannı nasıl etkileyeceğinin açıklığa kavuşturulması gerektiği, 

Devlet İstatistik Enstitüsünün bazı konularda kamuoyuna sunduğu istatistiki sonuçlann hayatın 
gerçekleriyle uyumlu olmadığı, 
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- Tasan ile istatistik alanına ilişkin kavramlara açıklık getirilmesinin, kurumun bilimsel ve tek
nik bir özerkliğe sahip olmasının ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanının görev süresinin esasa 
bağlanmasının önemli olduğu, 

Şeklindeki görüş, eleştiri ve temennileri müteakip Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açık
lamalarda ise; 

- Tasarının dört yılı aşan bir süre içinde çeşitli üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının da 
görüşü alınarak olgunlaştırıldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğu, stratejik bir 
önemi haiz olduğu, 

- Tasanda ifade edilen bölgelerin, Bakanlar Kurulunun 2002 yılında aldığı bir kararla belirlen
diği, zaman içinde değişen şartlara göre bu bölgelerin yeniden şekillendirilebileceği, 

- Günümüze değin önemli görevleri yerine getirmiş olan Devlet İstatistik Enstitüsünün iç ör
gütlenme, veri kalite kontrolü, idarî denetim, istatistiki gizlilik, veri dağıtım yöntemi ve gerçeğe uy
gunluk gibi konularda yeniden yapılanması gerektiği, 

- İstatistik Konseyinin katılımcı yapısının güçlendirilerek etkin bir yapıya kavuşturulacağı, 
Resmi İstatistik Programı çerçevesinde beş yıllık bir perspektif getirildiği, bu program içinde istatis
tik üretiminde bulunacak kurumlar arasında koordinasyonsuzluğun önleneceği, mükerrer istatistik 
üretimlerinin engelleneceği, 

- Kayıt dışı ekonominin çeşitli boyutlan olduğu, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlannm ortak 
çabasıyla bu mücadelenin başanlı olabileceği, bu konuda çalışmalann devam ettiği, 

- Türk istatistik sistemini düzenleyen mevzuatın istatistik üretim süreçlerinin koordinasyonu 
açısından yetersiz ve dağınık bir özellik arz ettiği, Tasan ile bu sorunun giderileceği, 

- Avrupa Birliği ile bütünleşmeye aday ve bulunduğu bölgede lider konumda olan ülkemizin 
uluslararası standartlarda istatistiki bilgiler üreten çağdaş bir kuruma sahip olmasının önemli ol
duğu, bu doğrultuda gelecek yıllann ihtiyaçlarını da karşılayacak bir istatistik sistemi ve organizas
yonunun kurulmasının, görevlerin daha süratli, etkin ve verimli biçimde yerine getirilmesinin, 
kurumun nitelikli personel ile takviyesinin amaçlandığı, 

- Müzakere sürecinde belirlenmiş 36 konu başlığı olduğu, kamu kurum ve kuruluşlannm ken
di alanlanna yönelik sorumlulukları yerine getirdiği, ancak Devlet İstatistik Enstitüsünün tüm alan
lara yönelik görevler üstlendiği, 

İfade edilmiştir. 
Tasannın geneli üzerindeki görüşmeleri müteakip, Tasan ve gerekçesi Komisyonumuzca 

benimsenerek maddeler üzerindeki görüşmelere geçilmesi kabul edilmiş, bu arada verilen bir öner
genin kabulüyle konunun daha detaylı incelenebilmesini teminen bir alt komisyon kurulmasına karar 
verilmiştir. 

Alt Komisyon; 8.3.2005, 9.3.2005, 10.3.2005, 15.3.2005 ve 24.3.2005 tarihlerinde ilgili 
kurumların temsilcilerinin de katılımlarıyla kapsamlı çalışmalar yapmıştır. 

Alt Komisyonda, Tasannın maddelerinin müzakeresine geçilmeden ilgili sivil toplum kuruluş
larının görüşlerini ifade etmelerine imkân sağlanmıştır. 

Türk İstatistik Derneği ve İstatistik Mezunları Derneği; 
- Türkiye İstatistik Sistemi ve Türkiye İstatistik Kurumu içinde üniversitelerin, sivil toplum 

kuruluşlannm daha etkin rol almasının çağdaş yönelimlerin bir gereği olduğunu, 
- Enstitü ifadesinin akademik niteliğe vurgu yaptığı, Kurumun işlevlerini daha iyi kavrayan bir 

içeriğe tekabül ettiğini, 
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- Kamuoyuna açıklanan istatistiki çalışmaların zaman zaman yanlı ve yanlış sonuçlarla top
lumu kasıtlı olarak yönlendirmeyi amaçladığını, bu durumun istatistik bilimi ve istatistik mesleği 
mensuplanna zarar verdiği, başta DİE olmak üzere istatistik alanında görev yapan kurum ve 
kuruluşların inandırıcılığını zedelediği ve bu tür sonuçların yaşanmaması amacıyla istatistikçi istih
damı veya nezaretinin kamuoyunu ilgilendiren konularda yapılan sayım ve araştırmalarda bulun
masına ilişkin bir hükmün eklenmesinin önemli olduğunu, 

- Avrupa Birliği'nde istatistiki örgütlenmenin esas ilkelerinin doğru, güvenilir, geçerli ve 
zamanında istatistiki bilgi üretmek olduğu, bu ilkelerin tüm üye ve aday ülkelerde eksiksiz uygulan
masının amaçlandığı, bu açıdan söz konusu temel niteliklerin benimsenmesinin gerektiğini, 

Türk Büro-Sendikası; 
- Tasarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, iç ve dış ticaret, malî hesaplar, ulusal hesaplar, 

yrzrıi göç, ulaştırma alanlarında üretilen istatistiklerin Avrupa Birliği standartlarında ol-
.nı, 

.tatistik Konseyinin katılımcı yapısının güçlendirilmesi amacıyla, üniversitelerin yanısıra 
^alışanları ve işçi sendikalarının temsilinin de sağlanması gerektiğini, 

- Başkanın Konsey tarafından seçilecek üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçil
mesinin Kurumun özerkliğini güçlendireceğini, 

- Kurum çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiği ve taşra teşkilatlarına merkez
den eleman gönderilmesine ilişkin hükmün hukuki sorunlara yol açacağı, 750 kişinin malî hak kay
bına uğrayacağı, ailelerinin de olumsuz etkileneceğini, 

Büro Emekçileri Sendikası (KESK); 
- İstatistik alanının kavram, yöntem ve metodolojisi üzerinde donanımlı 323 teknik personelden 

yaklaşık 200'ünün taşra teşkilatına gönderilmesinin istatistik teknik yapısının bozulmasına yol açacağını, 
- Enstitü isimlendirmesinin bilimsel bir niteliği içerdiğini, Kurum ifadesinin daha sınırlı ve 

kontrol altında olan bir yapıyı ifade ettiğini, 
- Avrupa Birliğine uyum, Konseyin katılımcı yapısının güçlendirilmesi, Enstitü Başkanının 

görevde kalma süresinin güvence altına alınması, matbaa ve hizmet alımlarının özelleştirilmesi gibi 
hususların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini, 

Türkiye Özel Araştırmacılar Derneği; 
- Tanımlar maddesinde özel araştırma şirketi ve kuruluşları tanımına yer verilmesinin piyasada 

faaliyet gösteren şirket veya kişi firmalarına bir çerçeve kazandıracağını, 
- Kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü veriyi özel kişi veya şirketler aracılığı ile top

layabileceğini, 
- Kurumun çıkaracağı yönetmeliklerde sivil toplum kuruluşlarının görüşünün alınması gerek

tiğini, 
İfade etmiştir. 
Tasarının; 
- 1 inci maddesi; kanun tekniğine uygunluğunun sağlanması amacıyla "kanuni çerçeveyi oluş

turmak, resmi istatistiklerle ilgili" ibaresinin çıkarılması, Kurumun hizmet alanlarının gelişimi için
de ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar da gözönünde bulundurularak "sosyal, demografı, kültür, çevre, 
bilim ve teknoloji alanları ile diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu istatistikler için gerekli olan" ibaresinin 
çıkarılması ve "ihtiyaç duyduğu" ibaresinden sonra gelmek üzere "alanlarda" ibaresinin eklenmesi ve 
maddenin tümünün yapılan değişiklikler doğrultusunda redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 
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- 2 nci maddesi; maddenin bütününde terminolojiyle uyumun sağlanması amacıyla birimi 
niteleyen "istatistik" ibarelerinin "istatistiki" olarak, (g) bendinde yer alan "istatistikler" ibaresinin "is
tatistik" olarak, (h) bendinde yer alan "İstatistik" ibaresinin "İstatistiki" olarak değiştirilmesi, ulusal 
kayıt sistemini tanımlayan yeni (1) bendinin eklenmesi ve bentlerin teselsül ettirilmesi, (s) bendinde yer 
alan "tablo halinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "saklı tutulan" ibaresinin eklenmesi suretiyle, 

- 3 üncü maddesi; birinci fıkrasının sonuna sayım ve araştırmaların program çerçevesinde 
yapılacağını öngören bir hükmün eklenmesi, Resmi İstatistik Programı'mn kabul edilmesi ve 
yayımlanmasına ilişkin hususlara açıklık kazandırılması amacıyla üçüncü fıkrasında değişiklik 
yapılması, Programın yıllık planlan da içermesi nedeniyle "Yıllık Uygulama Planlan" ibaresinin 
çıkanlması, yıllık izleme raporlannın kamuoyuna duyurulmasını düzenleyen bir hükmün eklen
mesi, 4 üncü maddenin son fıkrası hükmünün üçüncü fıkraya taşınması ve değişiklikler doğrul
tusunda madde metninin tümünün redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 4 üncü maddesi; "kurum ve kuruluşlar" ibaresinin "kamu kurum ve kuruluşlan" olarak değiş
tirilmesi ve "üretilecek" ibaresinden sonra gelmek üzere "tüm" ibaresinin eklenmesi, üçüncü fıkrasının 
3 üncü maddeye taşınması ve maddenin redaksiyona tabi tutulması suretiyle 5 inci madde olarak, 

- 5 inci maddesi; kanun tekniğine uygunluğunun sağlanması amacıyla birinci ve ikinci fık-
ralannın birleştirilmesi, kamuoyuna açıklanan araştırma sonuçlannın metodolojik çerçevesi ile ay
nı zamanda ilan edilmesini ve soru formunun telif doğurucu özelliği nedeniyle çıkarılmasını 
teminen dördüncü fıkranın değiştirilmesi, anlatımda sadelik ve anlaşılırlığı mümkün kılmak 
amacıyla maddenin tümünün redaksiyona tabi tutulması suretiyle 6 ncı madde olarak, 

- 6 ncı maddesi; 16 ncı madde olarak aynen, 
- 7 nci maddesi; içerdiği hususların diğer bentlerde yer alması nedeniyle (e) bendinin çıkanl

ması ve bentlerin teselsül ettirilmesi, (f) bendinde yer alan "teknik açıklamalannı" ibaresinin "bilim
sel ve teknik açıklamalannı" olarak, "kurum ve kuruluşlanyla" ibaresinin "kamu kurum ve kuruluş-
lanyla" olarak, (g) bendinde yer alan "Resmi istatistikler" ibaresinin "istatistik" olarak, (j) bendin
de yer alan "koordinasyonu" ibaresinin "teknik destek ve koordinasyonu" olarak, "kurum ve 
kuruluşlarıyla" ibaresinin "kamu kurum ve kuruluşlanyla" olarak değiştirilmesi, 3 üncü maddede 
yapılan değişiklik doğrultusunda (1) bendinde yer alan "Uygulama Planlarını" ibaresinin çıkanl
ması, (r) bendinin değiştirilerek ikinci fıkra olarak düzenlenmesi suretiyle 18 inci madde olarak, 

- 8 inci maddesi; 19 uncu madde olarak aynen, 
- 9 uncu maddesi; Konsey'in katılımcı yapısını güçlendirmek amacıyla sivil toplum kuruluş

larının temsilcilerinin üye olması ve Konsey üyelerinin katılamamaları durumunda yetkilendirme 
yapabilmelerini teminen madde metninin yeniden düzenlenmesi ve tümünün redaksiyona tabi tutul
ması suretiyle 20 nci madde olarak, 

-10 uncu maddesi; birim oluşturulmasının uygulamada tereddütlere yol açma ihtimali nedeniy
le "birimler, sektörler" ibaresinin çıkanlması, "gruplar, birimler, sektörler veya takımlar" ibaresinin 
"takımlar ve gruplar" olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle 21 inci madde olarak, 

- 11 inci maddesi; kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çerçevesinde teşkilatlann üst 
yöneticilerine ilişkin görev tanımlan ile paralellik sağlanması amacıyla yeniden düzenlenmesi 
suretiyle 22 nci madde olarak, 

- 12 nci maddesi; Başkanlığa atanacaklarda aranan yükseköğretim kurumlannın ilgili bölümleri 
arasına sosyoloji bölümünün eklenmesini teminen birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "matematik 
ve" ibaresinden sonra gelmek üzere "sosyoloji" ibaresinin eklenmesi, (b) bendinin Başkan olarak 
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atanabilmek için daire başkanının en az iki yıl, öğretim üyesinin de en az beş yıl görev yapmış olma 
koşulunun aranmasını teminen değiştirilmesi, Başkanın Bakanlar Kurulu tarafından atanmasını 
teminen ikinci fıkrasında yer alan "Başkan" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakanlar Kurulu tarafın
dan" ibaresinin eklenmesi ve "işgöremezlik" ibaresinin "görevine engel olabilecek" olarak değiştiril
mesi, Başkanlığa atanacaklarda öngörülen şartların yeniden düzenlenmesi ve madde başlığının "Baş
kanlığa atanma şartlan ve usulü" olarak değiştirilmesi suretiyle 23 üncü madde olarak, 

- 13 üncü maddesi; Başkan yardımcılan arasından birinin uzmanlık kariyerinden gelmesi 
koşulunun aranmasının ve başkan yardımcılığına atanabilmek için değiştirilmiş Tasan metninin 23 
üncü maddesinde yer alan niteliklere de sahip olmasının hükme bağlanması doğrultusunda madde 
metninin değiştirilmesi suretiyle 24 üncü madde olarak, 

- 14 üncü maddesi; 25 inci madde olarak aynen, 
- 15 nci maddesi; (b) bendinde yer alan "ve bölgesel" ibaresinin çıkanlması, yazım kurallanna 

uygunluk sağlanması amacıyla (c ) ve (d) bentlerinin ve (g) bendinde yer alan "diğer görevleri" 
ibaresinin "benzeri diğer görevleri" olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle 26 ncı madde olarak, 

- 16 ncı maddesi; (b) bendinde yer alan "araştırmalar" ibaresinin "istatistiki araştırmalar" 
olarak, (g) bendinde yer alan "diğer görevleri" ibaresinin "benzeri diğer görevleri" olarak redak
siyona tabi tutulması suretiyle 27 nci madde olarak, 

- 17 nci maddesi; diğer bentlerde söz konusu görevin düzenlenmesi nedeniyle (c) bendinin 
çıkanlması, (b) bendinde yer alan "benzeri" ibaresinin "diğer" olarak ve (d) bendinde yer alan "diğer 
görevleri" ibaresinin "benzeri diğer görevleri" olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle 28 inci 
madde olarak, 

• - 18 inci maddesi; (f) bendinde yer alan "diğer görevleri" ibaresinin "benzeri diğer görevleri" 
olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle 29 uncu madde olarak, 

- 19 uncu maddesi; (b) bendinde yer alan "metodolojik" ibaresinin çıkarılması ve (f) bendinde 
yer alan "diğer görevleri" ibaresinin "benzeri diğer görevleri" olarak redaksiyona tabi tutulması 
suretiyle 30 uncu madde olarak, 

- 20 nci maddesi; (b) bendinin (c) bendinde yer alan düzenlemeyi de içermesi nedeniyle (c) ben
dinin çıkanlması ve diğer bentlerin teselsül ettirilmesi, anlama açıklık kazandırılması amacıyla (f) 
bendinin başına "Kurumun görev alanı ile ilgili" ibaresinin eklenmesi, (i) bendinde yer alan "diğer 
görevleri" ibaresinin "benzeri diğer görevleri" olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle 31 inci 
madde olarak, 

- 21 inci maddesi; (d) bendinde yer alan "Başkanlık birimlerince hazırlanan" ibaresinin "Baş
kanlıkça uygun görülen" olarak değiştirilmesi, sekretarya hizmetlerinin "Yayın ve Dağıtım Kurulu" 
madde başlığı altında düzenlenmesi nedeniyle (g) bendinin çıkarılması ve bentlerin teselsül ettiril
mesi, (i) bendinde yer alan "diğer görevleri" ibaresinin "benzeri diğer görevleri" olarak redaksiyona 
tabi tutulması suretiyle 32 nci madde olarak, 

- 22 nci maddesi; (e) bendinde yer alan "geliştirilmesini sağlamak" ibaresinin çıkarılması ve 
(i) bendinde yer alan "diğer görevleri" ibaresinin "benzeri diğer görevleri" şeklinde redaksiyona tabi 
tutulması suretiyle 33 üncü madde olarak, 

- 23 üncü maddesi; ikinci fıkrasının redaksiyona tabi tutulması ve atamalara ilişkin aranan 
niteliklerin istatistik müşaviri için de aranacağının düzenlenmesi suretiyle 34 üncü madde olarak, 

- 24 üncü maddesi; (a) bendinde yer alan "yıllık program ve hükümet programı" ibaresinin 
çıkarılması, 3 üncü maddede yapılan değişiklik doğrultusunda (b) bendinde yer alan "Uygulama 
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Planlarını ve" ibaresinin çıkarılması ve diğer bentlerin teselsül ettirilmesi, "Tanımlar" madde başlığı 
altında tanımlandığı için maddede geçen "İstatistik Konseyi" ibaresinin "Konsey" ve "Resmi İstatis
tik Programı" ibaresinin "Program" olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle 35 inci madde olarak, 

- 25 inci maddesi; (d) bendinde yer alan "diğer görevleri" ibaresinin "benzeri diğer görevleri" 
olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle 36 ncı madde olarak, 

- 26 ncı maddesi; (c ) bendinde yer alan "diğer görevleri" ibaresinin "benzeri diğer görevleri" 
olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle 37 nci madde olarak, 

- 27 nci maddesi; 38 inci madde olarak aynen, 
- 28 inci maddesi; (c ) bendinde yer alan "Başkanlık teşkilatının" ibaresi "Başkanlığın" olarak 

değiştirilmesi, (d) bendinin 7 nci maddede düzenlenmesi nedeniyle çıkarılması, (e) bendinin mahal
li idarelere ilişkin eğitim faaliyetlerinin Program kapsamında kamu kurum ve kuruluşları olarak 
genişletilmesini teminen yeniden düzenlenmesi ve madde metninin redaksiyona tabi tutulması 
suretiyle 39 uncu madde olarak, 

- 29 uncu maddesi; konuya ilişkin daha ileri tarihte yürürlüğe giren Kanun ile uyumlaştırıl
masını teminen (d) bendinde yer alan "2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve 
Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun" ibaresinin "10,6.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel 
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun" olarak değiştirilmesi suretiyle 40 inci madde olarak, 

- 30 uncu maddesi; dördüncü fıkrasında yer alan "Kurum" ibaresinin "Başkanlık" olarak redak
siyona tabi tutulması, yönetmelik yerine başka bir idarî düzenleyici işlem ile düzenlenebilmesi 
amacıyla beşinci fıkrasının metinden çıkarılması suretiyle 43 üncü madde olarak, 

- 31 inci maddesi; birinci fıkrasında yer alan "ulusal ve" ibaresinin çıkarılması ve fıkranın 
redaksiyona tabi tutulması ve ikinci fıkrasına Kurul üyelerinin oluşumunda "iki daire başkanı" ve 
"bir istatistik müşavirinden" ibarelerinden önce gelmek üzere "en az" ibaresinin eklenmesi, üçüncü 
fıkrasında "Veri Kalite Kontrol Kurulu" ibaresinden sonra gelmek üzere "oluşumu" ibaresinin ek
lenmesi suretiyle 41 inci madde olarak, 

- 32 nci maddesi; Kurul yapısına ilişkin hususlann bir önceki maddede yapılan değişiklikle 
uyumlaştırılması ve yönetmelik çıkarılmasını öngören ikinci fıkranın çıkarılması suretiyle 42 nci 
madde olarak, 

- 33 üncü maddesi; Bölge Müdürü'nün doğrudan Başkan'a karşı sorumlu olması doğrultusun
da redaksiyona tabi tutulması suretiyle 44 üncü madde olarak, 

- 34 üncü maddesi; yabancı uzmanların çalıştırılmasına imkân sağlayan bir hükmün eklenmesi 
ve Başbakanlık kadroları ile fazla çalışma ücretinin uyumlaştırılması amacıyla üçüncü fıkranın 
yeniden düzenlenmesi, "Sözleşmeli personel ve fazla çalışma ücreti" olan madde başlığının, yapılan 
değişiklikler doğrultusunda diğer unvanlara ilişkin de düzenlemeler bulunması nedeniyle "Personel 
rejimi ve fazla çalışma" olarak değiştirilmesi ve madde metninin tümünün redaksiyona tabi tutul
ması suretiyle 45 inci madde olarak, 

- 35 inci maddesi; uzman yardımcılarının uzmanlığa atanmalarının koşulu olan yeterliliğe ilişkin 
hususlara açıklık kazandırılması amacıyla ikinci ve üçüncü fıkralarının redaksiyona tabi tutulması, dör
düncü fıkrasına yurt dışında uzman yardımcılarının eğitimine ilişkin çıkarılacak yönetmeliğin 657 sayılı 
Kanun esaslarına tabi olduğunu düzenleyen hükmün eklenmesi suretiyle 46 ncı madde olarak, 

- 36 ncı maddesi; "Prensipler" olan madde başlığının "İlkeler" olarak değiştirilmesi, birinci fık
rasında yer alan "Kamuoyunun resmi istatistiklere olan güveninin artırılması" ibaresinin çıkarıl
ması, içerdiği hususlann diğer maddelerde düzenlenmesi nedeniyle üçüncü fıkranın metinden 
çıkarılması suretiyle 4 üncü madde olarak, 
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- 37 nci maddesi; "Tanımlar" maddesinde yer verildiği için "Türkiye İstatistik Kurumu" 
ibaresinin "Kurum" olarak, Türkçe karşılığının kullanılmasını teminen "prosedürlerinin" ibaresinin 
"süreçlerinin" olarak değiştirilmesi suretiyle 17 nci madde olarak, 

- 38 inci maddesi; birinci fıkrasında yer alan " kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel 
kişiler olmak üzere" ibaresinin çıkarılması, konuya ilişkin yönetmelik çıkarılacağını öngören son 
fıkranın metinden çıkarılması suretiyle 7 nci madde olarak, 

- 39 uncu maddesi; 8 inci madde olarak aynen, 
- 40 inci maddesi; kamu kurum ve kuruluşlarının verilerini Başkanlığa açma yükümlülüğünün 

resmi istatistik üretiminde kullanılması çerçevesi ile sınırlı olmasının açıklığa kavuşturulmasını 
teminen madde metninin redaksiyona tabi tutulması suretiyle 9 uncu madde olarak, 

- 41 inci maddesi; gizli verilerin açıklanmasına ilişkin ortaya çıkan tazminat sorumluluğunun 
memur ve diğer görevlilere rücu edilmesine ilişkin yeni bir fıkranın eklenmesi ve madde metninin 
redaksiyona tabi tutulması suretiyle 15 inci madde olarak, 

- 42 nci maddesi; birinci fıkrasında yer alan "kayıt sistemlerini" ibaresinin "ulusal kayıt sistem
lerini" olarak redaksiyona tabi tutulması, standartların Başkanlık tarafından belirlenmesini teminen 
"oluşturmak" ibaresinden önce gelmek üzere "Başkanlığın belirlediği standartlarda" ibaresinin eklen
mesi, ulusal kayıt sistemlerine ilişkin yönetmelik çıkarılmasının gerekli görülmemesi nedeniyle ikinci 
fıkrasının çıkarılması ve ulusal kayıt sistemlerine ilişkin yapılacak mevzuat çalışmalarında Başkanlığın 
uygun görüşünün alınmasını hükme bağlayan bir fıkranın eklenmesi suretiyle 10 uncu madde olarak, 

- 43 üncü maddesi; "Tanım ve sınıflamalar" madde başlığının "Sınıflamalar" olarak değiştiril
mesi suretiyle 11 inci madde olarak, 

- 44 üncü maddesi; yönetmelik düzenlenmesine ilişkin ikinci fıkrasının çıkarılması ve istatis-
tiki bilgilerin kullanıma açılmadan önce Başkan dışında herhangi bir şahsa ve makama 
verilemeyeceğini hükme bağlayan yeni ikinci fıkranın eklenmesi suretiyle 12 nci madde olarak, 

- 45 ve 47 nci maddelerinin birleştirilerek yeniden düzenlenmesi ve madde metninin tümünün 
redaksiyona tabi tutulması suretiyle 13 üncü madde olarak, 

- 46 nci maddesi; "Bireysel bilgilerin kullanımı" madde başlığının "Bireysel verilerin kullanımı" 
olarak değiştirilmesi, madde metninin redaksiyona tabi tutulması suretiyle 14 üncü madde olarak, 

- 48 inci maddesi; Başkanlık tarafından yapılacak sayım ve araştırmaların Resmi İstatistik 
Programı çerçevesinde yapılacağının diğer maddelerde düzenlenmesi nedeniyle metinden çıkarıl
ması suretiyle, 

- 49 uncu maddesi; "Sayım ve araştırma komiteleri" madde başlığının "Sayım komiteleri ve 
görevlendirme" olarak değiştirilmesi, ikinci fıkrasının sonuna mülki idare amirlerinin görevlendir
me yapabilmesine ilişkin hususu düzenleyen 50 nci madde hükmünün eklenmesi, üçüncü fıkrasının 
görevlilere yapılan ödemeleri düzenleyen Tasarının 51 inci maddesine taşınması ve madde metninin 
redaksiyona tabi tutulması suretiyle 48 inci madde olarak, 

- 50 nci maddesi; 49 uncu maddede düzenlenmesi nedeniyle metinden çıkarılması suretiyle, 
- 51 inci maddesi; "Görevlilere yapılacak ödemeler" madde başlığının "Ödemeler" olarak 

değiştirilmesi, harcırahların 1,5 katına indirilmesi, geçici personele fazla çalışma ücreti verilmesi 
suretiyle 49 uncu madde olarak, 

- 52 nci maddesi; 50 nci madde olarak aynen, 
- 53 üncü maddesi; "ileri metotlarla" ibaresinin "gelişmiş yöntemlerle" olarak redaksiyona tabi 

tutulması suretiyle 51 inci madde olarak, 
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- 54 üncü maddesi; "üst düzey yöneticileri" ibaresinin " her kademedeki yöneticiler" olarak 
redaksiyona tabi tutulması suretiyle 52 nci madde olarak, 

- 55 inci maddesi; içerdiği hususların diğer maddelerde düzenlenmesi nedeniyle metinden 
çıkarılması suretiyle, 

- 56 ncı maddesi; yeni yürürlüğe girecek olan Türk Ceza Kanunu çerçevesinde devlet memuru 
kavramına yer verilmediğinden metinden çıkarılması suretiyle, 

- 57 nci maddesi; cezai hükümlere ilişkin hususların hukuk prensipleri ve yeni yürürlüğe girecek 
olan Türk Ceza Kanunu çerçevesinde yeniden düzenlenmesi suretiyle 53 üncü madde olarak, 

- 58 inci maddesi; idarî para cezalarının yeni yürürlüğe girecek olan Türk Ceza Kanunu çer
çevesinde yeniden düzenlenmesi suretiyle 54 üncü madde olarak, 

- 59 uncu maddesi; madde başlığı ve 3 üncü maddesiyle uyumun sağlanması amacıyla "Bakan
lıklar ve bağlı kuruluşlarında" ibaresinin "Kamu kurum ve kuruluşlarında" olarak değiştirilmesi, 
görevlendirmenin Resmi İstatistik Programı çerçevesinde yapılacağına açıklık getirilmesi amacıyla 
redaksiyona tabi tutulması suretiyle 47 nci madde olarak, 

- 60 inci maddesi; ikinci fıkrasında yer alan "beşyüz milyar lira" ibaresinin "beşyüzbin Yeni 
Türk Lirası" olarak değiştirilmesi, üçüncü fıkrasında yer alan "Her yıl sonunda kullanılmayan gelir" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "ertesi yıllarda kanun hükümleri çerçevesinde yönetim kurulunun 
uygun göreceği mal ve hizmet alımlarında kullanılır." ibaresinin eklenmesi, döner sermaye faaliyet
lerinde çalıştırılacak personelin harcırahlarının döner sermayeden karşılanacağının açıklığa kavuş
turulması suretiyle 55 inci madde olarak, 

- 61 inci maddesi; birinci fıkrasının I. Hukuk Müşaviri dışındaki atamaların Başkan tarafın
dan yapılabilmesini teminen değiştirilmesi, ikinci ve dördüncü fıkralarının diğer maddelerde 
yapılan değişikliklerle uyumunun sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutulması suretiyle 56 ncı 
madde olarak, 

- 62 nci maddesi; 57 nci madde olarak aynen, 
- 63 üncü maddesi; Başkanın Bakanlar Kurulu kararı ile atanmasının düzenlenmesi nedeniyle 

2451 sayılı Kanunun eki 2 sayılı cetvelden 1 sayılı cetvele geçirilmesini öngören bir hükmün ikin
ci fıkra olarak eklenmesi ve teşkilatın isminin değişmesi sonucu 5018 sayılı Kanunun eki 1 sayılı 
cetvelde yer alan "Devlet İstatistik Enstitü Başkanlığı" ibaresinin Türkiye İstatistik Kurumu Baş
kanlığı" şeklinde değiştirilmesini düzenleyen hükmün üçüncü fıkra ve madde başlığı olarak "Değiş
tirilen hükümler" ibaresinin eklenmesi suretiyle 58 inci madde olarak, 

- 64 üncü maddesi; bu Tasarı ile yeniden yapılandırılan Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan
lığının yürürlükte bulunan Kanun Hükmünde Kararnamelerinin yürürlükten kaldırılmasını teminen 
maddenin sonuna ilgili Kanun Hükmünde Kararnamelerin isimlerini içeren hükmün eklenmesi 
suretiyle 59 uncu madde olarak, 

- Geçici 1 inci maddesi; 2004 Malî Yılı için yapılan atıfların 2005 Malî Yılı olarak redaksiyona 
tabi tutulması suretiyle, 

- Geçici 2 nci maddesi; merkezde çalışan personelin taşraya nakledilmesini öngören ikinci fık
rasının son hükmünün çıkarılması, bu Tasarının kanunlaşıp yürürlüğe girmesinden sonra kabul edilen 
esaslar çerçevesinde Başkanlığın teşkilatını ve kadrolarını uyumlaştırma süresinin kısaltılması 
amacıyla ikinci fıkrasında yer alan "bir yıl" ibaresinin "altı ay" olarak değiştirilmesi, bu çerçevede 
kadro değişikliklerinin 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası 
hükmü uygulanmaksızın anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin hükümlerine göre yapılacağına 
ilişkin bir hükmün ikinci fıkrasının sonuna eklenmesi suretiyle, 
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- Geçici 3 üncü maddesi; 4046 sayılı Kanunun 25 inci maddesi çerçevesinde çalışanlar ve 
Kurum bünyesindeki sürekli işçi kadrolanmn da devrine ilişkin hususlan düzenleyen fıkralann yeni 
ikinci ve üçüncü fıkra olarak eklenmesi suretiyle, 

- Geçici 4 üncü maddesi; Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığında; Bölge Müdür Yardımcısı ve 
Şube Müdürü (merkez teşkilatı) kadrolarının, ihdas edilen Araştırmacı kadrolarına atanabilmesi, her
hangi bir sebeple boşalması halinde ise Araştırmacı ve Şef kadrolarının hiçbir işleme gerek kalmaksızın 
iptal edileceğine ilişkin hususlann düzenlenmesine ilişkin yeni ikinci fıkranın eklenmesi suretiyle, 

- Geçici 5 inci maddesi; uzman yardımcılığında geçirilen sürelerin geçerliliğinin korunmasına 
ilişkin bir hükmün birinci fıkrasının sonuna eklenmesi suretiyle, 

- Geçici 6 ncı maddesi; başkan yardımcısı, bölge müdürü, daire başkanı unvanlannın kadro un-
vanlannda yer aldığı şekliyle tanımlanmasını teminen redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- Geçici 7 nci maddesi; Başkanın Bakanlar Kurulu tarafından atanmasına ilişkin düzenleme 
paralelinde "müşterek kararname ile" ibaresinin çıkanlması suretiyle, 

- Geçici 8 inci maddesi; ikinci fıkrasında yer alan "yapılmış olan atıflar," ibaresinden sonra gel
mek üzere "bu Kanuna aykın hükümleri hariç," ibaresinin eklenmesi suretiyle, 

- Geçici 9 uncu maddesi; geçici personel statüsünün kamu personel rejimi bütünü içinde değer
lendirilmesi gerektiği, Komisyon düzeyinde konunun tüm boyutlanyla ele alınmasının uygun 
olacağı, maddenin metinde yer almasının Alt Komisyonun benimsediği anlamına gelmeyeceği 
hususiyetinin vurgulanması suretiyle, 

- Belediye Kanununda nüfus tespit işlemlerinin Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapıl
masını öngören hükmün teknik altyapının tamamlanmaması amacıyla ertelenmesi, ancak birleşmek 
isteyen yerleşim yerlerinin de işlemlerinin 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlan esas alınarak 
tamamlanmasına imkan verilmesi doğrultusunda bir düzenlenmenin yeni geçici 10 uncu madde 
olarak metne eklenmesi suretiyle, 

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 65 ve 66 ncı maddeleri; aynen kabul edilmek suretiyle 60 ve 
61 inci maddeler olarak, 

Kabul edilmiştir. 
Aynca, kanun tekniğine uygunluğunun sağlanması amacıyla Tasan metninin fonksiyon ve teş

kilata ilişkin maddelerinin toplulaştınlarak düzenlenmesi nedeniyle kısım ve bölüm başlıklan 
değiştirilmiş ve metnin tümü redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Alt Komisyonumuz, bu görüş ve değerlendirmeler çerçevesinde yaptığı çalışmalannı bir rapor 
ve metin halinde Komisyonumuza sunmaya karar vermiştir. 

Bu defa, Komisyonumuzun 27.4.2005 tarihinde Devlet Bakanı Beşir ATALAY ile Maliye 
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin de katılımlanyla 
yapmış olduğu 48 inci birleşiminde Alt Komisyon metni esas alınmak suretiyle maddeleri üzerin
deki görüşmelere geçilmiştir. 

Alt Komisyon metninin, 
-1 inci maddesi; 2 nci maddenin (e) bendinde yer alan "kamu kurum ve kuruluşlan" ibaresinin 

"kurum ve kuruluşlar" olarak değiştirilmesi nedeniyle ifade birliğinin sağlanması amacıyla redak
siyona tabi tutulması suretiyle, 

- 2 nci maddesi; bent kapsamında yer alan kamu idarelerinin bazılarının özel hukuk tüzel 
kişiliğe sahip olması nedeniyle (e) bendinde yer alan "kamu kurum ve kuruluşlan" ibaresinin 
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"kurum ve kuruluşlar" olarak değiştirilmesi ve tasan metninde bu kurum ve kuruluşların ifade edil
diği yerlerdeki "kamu kurum ve kuruluşlan" ibarelerinin "kurum ve kuruluşlar" olarak redaksiyona 
tabi tutulması suretiyle, 

- 3,4 ve 5 inci maddeleri; aynen, 
- 6 ncı maddesi; Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlann derledikleri resmi istatis

tiklerin Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından da yayımlanmasına ve dağıtılmasına açıklık 
getirilmesi amacıyla, birinci fıkrasının sonunda yer alan "yayımlama ve dağıtma yetkisine sahiptir" 
ibaresinin "yayımlanabilir ve dağıtılabilir" olarak değiştirilmesi, araştırmalann teknik altyapısına iliş
kin bilgilerin aynı tarihli açıklanmasının yerine birlikte açıklanmasının benimsenmesi doğrultusunda 
son fıkrasında yer alan "eş zamanlı olarak" ibaresinin "birlikte" olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddeleri; aynen, 
- 12 nci maddesi; hükmün içerdiği amacın daha sade ifade edilmesini teminen ikinci fıkrasın

da yer alan "Başkan dışında" ibaresinin madde metninden çıkarılması suretiyle, 
- 13 üncü maddesi; madde başlığını da taşıyan gizli veri ifadesinin tanımının açık, net ve an

laşılır kılınmasını teminen ikinci fıkrasının yeniden düzenlenmesi suretiyle, 
- 14, 15, 16 ve 17 nci maddeleri; aynen, 
- 18 inci maddesi; Kurumun görev ve yetkilerinin kalkınma planı ve yıllık program ile iliş

kisinin kurulmasının terim birliği içinde ifade edilmesini teminen birinci fıkrası (i) bendinde yer 
alan "Ulusal kalkınma strateji ve politikaları" ibaresinin " kalkınma planları ve programlar, ilgili 
mevzuat ve benimsediği temel ilkeler " olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- 19 uncu maddesi; aynen, 
- 20 nci maddesi; İstatistik Konseyinde tüm müsteşarların Konsey'e dahil edilebilmesini 

teminen "Gümrük Müsteşarı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Denizcilik Müsteşan" ibaresinin ek
lenmesi, başkan yardımcılarının başkana vekalet etmesinin genel hükümler içinde düzenlenmiş 
bulunması nedeniyle beşinci fıkrası ikinci cümlesinin metinden çıkanlması ve madde metninin 
redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 21 inci maddesi; Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda uygulanmakta olan takım ve grup çalış
malarına açıklık getirilmesi amacıyla "takımlar ve gruplar" ibaresinin "devamlı veya geçici gruplar 
ve takımlar" olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- 22 nci maddesi; aynen 
- 23 üncü maddesi; atama usulüne ilişkin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu tarafın

dan" ibaresinin "Bakanlar Kurulu Karan ile" olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 
- 24 ve 25 inci maddeleri; aynen, 
- 26 ncı maddesi; yöntemlerin sınırlandırılmaması, zaman içinde yeni yöntemlerin uy

gulanabilmesinin kanun değişikliğini gerektirmemesi amacıyla (a) bendinde yer alan "Üretim, har
cama ve gelir yöntemlerine göre" ibaresinin çıkarılması, (g) bendinde yer alan "benzeri diğer 
görevleri yapmak" ibaresinin "benzeri görevleri yapmak" olarak değiştirilmesi ve ilgili maddelerin 
de bu doğrultuda redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 27 nci maddesi; Tarım ve Çevre İstatistikleri Daire Başkanlığının görevleri arasında gürültü, 
görüntü kirliliklerine yönelik istatistiklerinde yer almasını teminen (d) bendinin yeniden düzenlen
mesi ve redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 üncü maddeleri; aynen, 
- 34 üncü maddesi; Başkanlıkta en az iki yıl daire başkanı ve üstü kadrolarda görev yapanların 

da diğer şartlar aranmaksızın istatistik müşaviri kadrosuna atanabilmeleri amacıyla, "belge almış ol-
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mak" ibaresinden sonra gelmek üzere "ya da Başkanlıkta daire başkanı veya üstü kadrolarda en az 
iki yıl görev yapmış olmak" ibaresinin eklenmesi suretiyle, 

- 35 inci maddesi; 18 inci maddede yapılan değişiklikle paralellik sağlanması amacıyla, redak
siyona tabi tutulması suretiyle, 

- 36, 37, 38, 39,40, 41,42,43 ve 44 üncü maddeleri; aynen, 
- 45 inci maddesi, kadro karşılığı sözleşmeli çalışma esaslarına ilişkin ifadeye açıklık getiril

mesi amacıyla, birinci fıkrasında yer alan "atandıklan kadrolarda sözleşmeli olarak da," ibaresinin 
"kadroları karşılık gösterilmek şartıyla" olarak değiştirilmesi ve "çalıştırılabilir" ibaresinden önce 
gelmek üzere "sözleşmeli" ibaresinin eklenmesi suretiyle, 

- 46 ncı maddesi; uzman yardımcılığına atanabilme yaş sınırının yukarıya çekilmesini teminen 
birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak" 
ibaresinin "Ocak ayının ilk gününde otuzbeş yaşını doldurmamış olmak" şeklinde değiştirilmesi 
suretiyle, 

- 47 nci maddesi; aynen, 
- 48 inci maddesi; yazım kurallarına uygunluğun sağlanması amacıyla birinci fıkrasında yer 

alan "de" ibaresinin çıkarılması suretiyle, 
- 49, 50, 51 ve 52 nci maddeleri; aynen, 
- 53 üncü maddesi; Türk Ceza Kanunu ve hukuk terminolojisiyle uyumunun sağlanması 

amacıyla ikinci fıkrasında yer alan "yetkililerine" ibaresi "organ ve temsilcilerine" olarak değiştiril
mesi suretiyle, 

- 54 üncü maddesi; 53 üncü maddede yapılan değişiklikle paralellik sağlanması amacıyla ikin
ci fıkrasında yer alan "yetkilileri" ibaresi "organ ve temsilcilerine" olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- 55 inci maddesi; Döner Sermaye İşletmesi faaliyetlerini yürüten birimlerin ihtiyaçlarının 
döner sermayeden karşılanabileceği hususuna açıklık getirmek için ifadenin tereddüte yol aç
maması amacıyla dördüncü fıkrasında yer alan " Döner Sermaye İşletmesi kullanımına tahsis edilen 
birimler ile" ibaresi "Döner Sermaye İşletmesinin faaliyetlerinde" olarak değiştirilmesi, 

- 56 ncı maddesi; 2451 sayılı.Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun 
ile ifade birliği sağlanması amacıyla birinci fıkrasında yer alan " I. Hukuk Müşaviri" ibaresinin 
"Birinci Hukuk Müşaviri " olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 57 nci maddesi; Türkiye İstatistik Kurumunun kadrolarına ilişkin hususların 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenleneceğini öngören madde; kurumun genel bütçeli 
kuruluş olması nedeniyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamında da zaten var olan 
bir hükmün tekrarı niteliği taşıyacağından maddenin tasarı metninden çıkarılması suretiyle, 

- 58 inci maddesi; 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine Türkiye İstatistik Kurumu Basın ve 
Halkla İlişkiler Müşaviri1 nin ilave edilmesi, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Daire Başkanı, 
Bölge Müdürü ve Müdür kadrolarının ek göstergelerinin görevleri ile uyumlu hale getirilmesini 
teminen değiştirilmesi suretiyle, 57 nci madde olarak, 

- 59 uncu maddesi; diğer kanunlarda yer alan aykırı hükümlerin uygulanmamasının Kurumun 
görev alanı ile ilgili hususlarla sınırlı olduğuna açıklık getirilmesini teminen son fıkrasında yer alan 
"Diğer kanunların" ibaresinden sonra gelmek üzere "istatistik amaçlı veri toplama, derleme, düzen
leme ve dağıtımıyla ilgili" ibaresinin eklenmesi suretiyle, 58 inci madde olarak, 

- Geçici 1 inci maddesi; Hazine tarafından tahsis edilen gayrimenkullerin devrine ilişkin 
hususa açıklık getirilmesi amacıyla birinci fıkrada yer alan "taşınır ve taşınmaz mallar" ibaresinin 
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"taşınırlar" olarak değiştirilmesi ve devre ilişkin hususları düzenleyen bir cümlenin aynı fıkranın 
sonuna eklenmesi, 2005 Malî Yılı Bütçe Kanununda yer alan hükmün uygulaması hususunun daha 
iyi ifade edilmesini teminen "Maliye Bakanı tarafından yeniden düzenleme" ibaresinin "gerekli iş
lem ve düzenlemeler" olarak değiştirilmesi ve madde metninin redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- Geçici 2 nci maddesi; aynen, 
- Geçici 3 üncü maddesi; birinci fıkrasında yer alan "çıkarılmış" ibaresinin "çıkarılır" olarak ve 

"eklenmiştir" ibaresinin "eklenir" olarak redaksiyona tabi tutulması, maddeye bağlı (1) sayılı listede 
araştırmacı unvanlı 49 adet kadronun Geçici 4 üncü maddede yapılan değişikliğe paralel olarak 
Şube Müdürü olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Geçici 4 üncü maddesi; mevcut şube müdürlerinin kadrolarının muhafazasını ve boşalması 
halinde iptalini teminen ikinci fıkrasının yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- Geçici 5, 6 ve 7 nci maddeleri; aynen, 
- Geçici 8 inci maddesi; birinci fıkrasında yer alan "bir yıl" ibaresinin "altı ay" olarak değiş

tirilmesi suretiyle, 
- Geçici 9 uncu maddesi; geçici personel statüsünde çalışanların ilgili koşulları sağlamaları 

halinde memur kadrolarına atanabilmesini düzenleyen hükmün yerine, Kurumun yeniden yapılan
ması doğrultusunda üstlendiği görevleri yerine getirmek üzere 2005 Malî Yılı Bütçe Kanununda yer 
alan kadro sınırlamasına tabi olmaksızın 200 adedi geçmemek üzere TÜİK Uzman Yardımcısı 
atanabilmesini teminen madde metninin yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- Geçici 10 uncu maddesi; aynen, 
- Getirilen cezai hükümlerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa dayandırılması nedeniyle, söz 

konusu Kanunun ertelenen yürürlük tarihi ile uyumlaştırılması ve cezai hüküm boşluğunun gideril
mesi amacıyla yeni geçici 11 inci maddenin eklenmesi suretiyle, 

- 60 inci maddesi; 53 üncü maddenin Türk Ceza Kanununun yürürlük tarihi ile beraber yürür
lüğe girmesini teminen değiştirilmesi suretiyle, 

- Yürütmeye ilişkin 61 inci maddesi; aynen, 
Kabul edilmiştir. 
Ayrıca, yedinci bölüm başlığı olan "Kurullar, Komisyonlar ve Gruplar" ibaresi "Kurul, Komis

yon ve Gruplar" olarak değiştirilmiş ve Tasarı metninin tümü kanun tekniğine uygunluk sağlanması 
amacıyla redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkanvekili Sözcü Kâtip 

M. Altan Karapaşaoğlu Sabahattin Yıldız Mehmet Sekmen 
Bursa Muş İstanbul 
Üye Üye Üye 

Halil Aydoğan Mehmet Melik Özmen Mehmet Zekai Özcan 
Afyonkarahisar Ağrı Ankara 

Üye Üye Üye 
Osman Kaptan M. Mesut Özakcan A. Kemal Deveciler 

Antalya Aydın Balıkesir 
(İmzada bulunamadı) (Ayrışık oy yazısı ektedir) (Ayrışık oy ektedir) 

Üye Üye Üye 
Ali Osman Şali Ahmet İnal Osman Nuri Filiz 

Balıkesir Batman Denizli 
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Üye 
Birgen Keleş 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Bülent Baratalı 

İzmir 
(Aynşık oy ektedir) 

Üye 
Mustafa Elitaş 

Kayseri 
Üye 

Muzaffer Baştopçu 
Kocaeli 

Üye 
Osman Seyfı 

Nevşehir 

Üye 
İmdat Sütlüoğlu 

Rize 
Üye 

M. Ergun Dağcıoğlu 
Tokat 

Üye 
Kemal Küıçdaroğlu 

İstanbul 
(Aynşık oy ektedir) 

Üye 
Fazıl Karaman 

İzmir 

Üye 
Taner Yıldız 

Kayseri 
Üye 

Hasan Fehmi Kinay 
Kütahya 

Üye 
Cemal Uysal 

Ordu 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
Üye 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

(Ayrışık oy yazım ektedir) 

Üye 
M. Mustafa Açıkalın 

İstanbul 

Üye 
Y. Selahattin Beyribey 

Kars 

Üye 
Mikail Arslan 

Kırşehir 
Üye 

Gürol Ergin 
Muğla 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Kazım Türkmen 
Ordu 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Sabahattin Cevheri 
Şanlıurfa 

Üye 
Faruk Nafiz Özak 

Trabzon 

AYRIŞIK OY 
Hükümet 2005 yılı Bütçe Kanunu ile memur kadrolarına 2005 yılında açıktan yapılacak 

atamaları 48 000 kadro ile sınırlandırmıştır. Hükümet kendisi için koymuş olduğu bu sınırı önce 
polis sonra da imam kadrolarına yapılacak atamalarla aşmıştır. Bu Tasarının geçici 9 uncu maddesi 
ile 200 Uzman Yardımcısı kadrosuna yapılacak atama söz konusu sınırın dışına çıkarılmaktadır. Bu 
durum hükümetin hesabını iyi yapmadığını, konuyu iyi değerlendirmediğini ortaya koymaktadır. 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

A. Kemal Deveciler 
Balıkesir 

Kemal Küıçdaroğlu 
İstanbul 

M. Mesut Özakcan 
Aydın 

Bülent Baratalı 
İzmir 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞÎ METİN 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; resmi istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ilişkin 

kanuni çerçeveyi oluşturmak, resmi istatistiklerle ilgili temel prensipleri ve standartları belirlemek; 
ülkenin ekonomi, sosyal, demografı, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile diğer alanlarda ih
tiyaç duyduğu istatistikler için gerekli olan veri ve bilgilerin derlenmesini, değerlendirilmesini, 
gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını sağlamak ve Resmi İstatistik Prog
ramında istatistik sürecine dahil kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak 
üzere, Türkiye İstatistik Kurumunun kuruluş ve görevlerine dair esasları düzenlemektir. 

Tanımlar 
MADDE 2.- Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK), 
b) Konsey: İstatistik Konseyini, 
c) Başkanlık: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığını, 
d) Başkan: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını, 
e) Kamu kurum ve kuruluşları: Başbakanlık ve bakanlıklar ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili 

kuruluşlarını, mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik ve şirketlerini, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve üniversiteler de dahil olmak üzere, 
tüzel kişiliği haiz olarak enstitü, teşebbüs, teşekkül, birlik, döner sermaye, fon ve sair adlarla kurulmuş 
olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, 

f) Program: Resmi İstatistik Programını, 
g) Resmi istatistikler: Türkiye İstatistik Kurumu veya Programda yer alan konularda istatistik 

üretecek diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından derlenen verilerin, kitle özelliklerini ortaya 
koymak amacıyla işlenmesi ile elde edilen bilgiyi, 

h) İstatistik birim: Yapılan sayım veya örnekleme çalışmalarına konu olan, hakkında veri top
lanacak gerçek ve tüzel kişilerle kurum ve kuruluşları, 

i) Kitle: Sayım veya örneklemeye konu olan istatistik birim veya alt birimlerin tamamını, 
j) Sayım: Kitle özelliklerini ortaya koymak üzere ilgili tüm istatistik birimlerden veri derlenmesini, 
k) Örnekleme: Kitledeki tüm ilgili istatistik birimler arasından kitleyi temsil etmek üzere belli 

sayıda birimin seçilmesi işlemini, 
1) Alan çalışması: İstatistik çalışmalarıyla ilgili her türlü veriyi derlemek üzere istatistik birim 

ile görüşülmesi, bilgilerin anket formuna aktarılması ve bu formların Başkanlığa teslimine kadar 
geçen sürede yapılan çalışmaları, 

m) Anketör: İstatistik üretmek amacıyla, istatistik birim ile görüşme yapan ve veriyi derleyen kişiyi, 
n) Veri: Anket veya idarî kayıtlar yoluyla elde edilen nicel ve/veya nitel istatistiki bilgileri, 
o) Bireysel veri: Hakkında bilgi toplanan istatistik birimlerin, özellikleri ile birlikte tanımlan

dığı veriyi, 
p) Doğrudan tanımlama: Bir istatistik biriminin kimliğinin adı, adresi veya resmen verilmiş ve 

genel olarak bilinen bir kimlik numarası ile ortaya çıkarılmasını, 
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r) Dolaylı tanımlama: Bir istatistik biriminin kimliğinin, doğrudan tanımlamada yer almayan 
diğer özelliklerinden faydalanılarak ortaya çıkarılmasını, 

s) Gizli veri: İstatistik birimin doğrudan veya dolaylı bir şekilde özellikleri ile birlikte tanım-
lanabilmesine ve bu şekilde bireysel bilgilerin açığa çıkarılmasına imkan sağlayan bireysel veya 
tablo halindeki veriyi, 

t) İstatistik amaçlı kullanım: İstatistik birimlerden toplanan bilgilerin idari, hukuki ve mali 
konularda veya anket yapılan birime karşı soruşturma amaçlı kullanılamayıp, sadece istatistiki tab
loların oluşturulması ve istatistiki analizlerin yapılması için kullanımını, 

u) Dağıtım: Kullanılan şekil ve araçlara bakılmaksızın, istatistiki bilgilerin kullanıcılara sunul
masını, 

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Resmî İstatistik Programı, Uygulama Esasları ve Uygulama Makamları 
Resmi İstatistik Programı 
MADDE 3.- Resmi İstatistik Programı, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan konular

da üretilecek resmi istatistiklere ilişkin çerçeveyi oluşturur. 
Program; mevcut kaynaklan, cevap verenlerin üzerindeki yükü, fayda-maliyet ilişkisini göz 

önüne alarak, ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim, teknoloji ve ihtiyaç duyduğu 
diğer alanlardaki durumunun tespit edilmesi ve izlenmesi için gereken istatistikleri kapsar. 

Konseyin istişari görüşleri doğrultusunda Başkanlık tarafından beş yıllık olarak hazırlanan 
Resmi İstatistik Programı, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulur. Bu karar, Resmî Gazetede 
yayımlanır. Programın yürütülmesinden Başkanlık sorumludur. 

Programın uygulanması için ayrıca Başkanlık tarafından Yıllık Uygulama Planları ve Yıllık İz
leme Raporları hazırlanır. 

Uygulama esasları 
MADDE 4.- Programda; her konuda üretilecek resmi istatistiklerin amaç, kapsam, yöntem, sık

lık, iş planı ve dağıtım ilkeleri ile çalışmayı yürütecek ve koordine edecek kurum veya kuruluşlar 
açıkça belirtilir. 

Söz konusu kurum ve kuruluşlar Programda kendilerine verilen görev ve sorumlulukları iş 
planında belirtilen zamanda yerine getirmekle yükümlüdür. Bu görev ve sorumluluklar Programın 
yürürlüğe girmesiyle başlar. 

Gerekli hallerde Programda değişiklik yapmaya, yeni üretilecek istatistiklere karar vermeye ve 
Programda yer alan bazı istatistiklerin üretimini ertelemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Programda 
yapılan değişiklikler Resmî Gazetede yayımlanır. 

Uygulama makamları 
MADDE 5.- Türkiye'de resmi istatistikler Başkanlık tarafından üretilir, dağıtılır ve yayımlanır. 
Programda, Kurum dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına kendi görev alanları ile ilgili resmi 

istatistiklere ilişkin veri derleme, değerlendirme ve yayımlama görev ve yetkisi verilebilir. Bu 
kurum ve kuruluşlar, talep edilmesi durumunda derlenen verileri istenilen zamanda Başkanlığa ver
mekle yükümlüdür. Diğer yasal düzenlemelerdeki gizlilik hükümleri belirtilerek Kuruma iletilen 
veri ve bilgilerin korunmasında ve saklanmasında söz konusu gizlilik hükümleri uygulanır. Başkan
lık diğer kurum ve kuruluşlar tarafından derlenen resmi istatistikleri de, yayım programı çerçevesin
de yayımlama ve dağıtma yetkisine sahiptir. 
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Programda belirtilen kurum ve kuruluşların derledikleri verilerin yayımlanması ve dağıtılması, bu 
Kanunda ve bu Kanun uyarınca çıkarılacak yönetmeliklerde belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütülür. 

Programda yer almayan konularda kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirket veya kişilerce 
yapılan sayım veya araştırmalara ait sonuçlar, resmi istatistik olarak kabul edilmez. Bu sonuçların 
ya da elde edilen istatistiki bilgilerin, herhangi bir şekilde kamunun kullanımına açılması durumun
da, bu bilgilerle ilgili kapsam ve tanımlar ile bilgilerin elde edilmesinde kullanılan örnekleme yön
temi ve hacmi, veri derleme yöntemi, soru formu ve uygulama zamanı ile ilgili metodolojik bilgi ve 
dokümanların da kullanıma açılması zorunludur. 

İKİNCİ KISIM 
Türkiye İstatistik Kurumu 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş, Görev ve Teşkilat Yapısı 

Türkiye İstatistik Kurumu 
MADDE 6.- Bu Kanunun uygulanmasını sağlamak ve kanunla kendisine verilen görevleri yerine 

getirmek üzere Türkiye İstatistik Kurumu kurulmuştur. Kurum kısaca "TÜİK" olarak adlandırılır. 
Kurum Başbakanlığa bağlı olup, Başbakan, Kurumun yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gör

düğü takdirde bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. 
Türkiye İstatistik Kurumunun görevleri 
MADDE 7.- Kurumun görevleri şunlardır: 
a) Resmi İstatistik Programını hazırlamak, 
b) Program ile belirlenen istatistik faaliyetlerinin yürütülmesini organize etmek ve uygulan

masını sağlamak, 
c)Resmi istatistiklerin üretimi sırasında kullanılacak istatistik yöntemleri, tanımları, sınıflan

dırmaları ve standartları, ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak belirlemek, 
d) Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli 

görülen diğer alanlardaki istatistiklerini derlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve yayımlamak, 
e) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin sayısı ile bunların nakdi, ayni, mali ve 

sosyal hak ve yardımları ile sair gelirleri ve yararlandıkları sosyal ve mali imkanların bedellerini 
kurumsal ve personel bazında derlemek ve yayımlamak, 

f) Resmi istatistik sonuçlarının teknik açıklamalarını yapmak, 
g) Resmi istatistikler alanındaki bilimsel araştırma teknikleri ile istatistik yöntem ve bilgi tek

nolojilerine ilişkin gelişmeleri takip etmek ve bunların uygulanması için gerekli önlemleri almak, 
h) İstatistik alanındaki ulusal ve uluslararası Öncelikleri dikkate alarak istatistiki veri ihtiyacı 

duyulan alanları ve veri derleme yollarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde belirlemek, 
i) İstatistiklerin derlenmesi ve düzenlenmesinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluş

ların uygulamalarıyla ilgili esasları çıkarılacak bir yönetmelikle tespit etmek ve Program kapsamın
da kamu kurum ve kuruluşlarının hangi konularda istatistik derleyip düzenleyeceklerini ilgili kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kararlaştırmak, 

j) Programın diğer kurum ve kuruluşlara verdiği resmi istatistik görevlerinin yerine getiril
mesini izlemek, bu kurumlarca üretilen istatistiklerin kalite kontrolünü yapmak ve uluslararası stan
dartlara uygunluğunu incelemek ve bu konularda gerekli koordinasyonu sağlamak, 

k) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları çerçevesinde Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve 
politikalarını belirlemek; Kurumun stratejik planlanna, yıllık amaç ve hedeflerine bağlı olarak teşkilat 
yapısını, hizmet kalite standartlarını, yönetim hizmet ve süreçlerini sürekli geliştirici tedbirler almak, 
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1) Programın uygulanmasına ilişkin Yıllık Uygulama Planlarını ve İzleme Raporlarını hazırlamak, 
m) Kamu kurum ve kuruluşlanmn istatistik çalışmalarına yardımcı olmak ve koordinasyonu 

sağlamak, 
n) İstatistiki bilgilerin saklanmasını, kullanıcıya sunulmasını, bu alanlara ilişkin sistemlerin 

geliştirilmesini, koordine edilmesini ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış 
sisteminin oluşturulmasını koordine etmek, 

o) İstatistik amaçlı ulusal kayıt sistemlerinin oluşturulmasına ilişkin gerekli çalışmaları yapmak, 
p) Uluslararası ve bölgesel düzeyde karşılaştırmalar yapmak amacıyla diğer ülkelere veya ül

ke gruplarına ait göstergeleri takip etmek, değerlendirmek ve gerekli durumlarda yayımlamak, 
r) Yüksek öğretim kurumlarının görevleri saklı kalmak şartıyla, görev alanına giren konularda 

eğitim ve araştırma programlan hazırlamak, uygulamak ve toplantılar düzenlemek, 
s) İhtiyaç duyulan alanlarda veri üretilmesi, teknik kapasitenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi 

amacıyla, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma ve teknik yardım 
projeleri hazırlamak, geliştirmek ve yürütmek, 

t) Uluslararası düzeyde istatistikle ilgili konularda diğer ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla 
işbirliğini sağlamak, 

u) Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
Teşkilat 
MADDE 8.- Türkiye İstatistik Kurumu; İstatistik Konseyi ve Türkiye İstatistik Kurumu Baş

kanlığından oluşur. 
İKİNCİ BÖLÜM 
İstatistik Konseyi 

İstatistik Konseyi 
MADDE 9.- Programın hazırlanmasına, uygulanmasına, genel olarak resmi istatistiklerin 

gelişimine ve işlevlerine ilişkin tavsiyelerde bulunmak, resmi istatistik ihtiyaçlannı tespit etmek, 
değerlendirmek ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere İstatistik 
Konseyi oluşturulmuştur. 

Konsey; bakanlıklardan ve Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine, Dış Ticaret ve Gümrük Müs
teşarlıkları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından en az genel müdür seviyesinde birer tem
silci; Kurumun görev alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan bir Yükseköğretim Kurulu üyesi ve Tür
kiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi bir temsilciden oluşur. 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı ve başkan yardımcılan Konseyin doğal üyesidir. Konsey 
yılda en az bir defa toplanır. 

Konseyin görüşeceği konulann özelliklerinin gerektirmesi halinde, diğer kamu kurum ve 
kuruluşlan ile sivil toplum kuruluşlanmn temsilcileri ve Başkanlık yetkilileri oy hakkı olmaksızın 
Konsey toplantılarına çağrılabilir. 

Kurum Başkanı, Konseyin de başkanıdır. Başkanın izin, hastalık, yurt içi veya yurt dışı görev
lendirme hallerinde Başkan Yardımcılarından biri Başkana vekalet eder. Konseyin sekretarya hiz
metleri Başkanlık tarafından yürütülür. 

Konseyin çalışmaları için yapılacak tüm giderler Kurum bütçesine konulacak ödeneklerden 
karşılanır. 

Konseyin çalışma usul ve esasları Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belir
lenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 

Başkanlık teşkilatı 
MADDE 10.- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı; merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. 

Merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. 
Başkanlığın merkez teşkilatı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Başkanlıkta, daire başkanlıkları ve 
bölge müdürlükleri bünyesinde işlerin niteliğine göre gruplar, birimler, sektörler veya takımlar oluş
turulabilir. Başkan bu yerlere kadroları uhdelerinde kalmak üzere sorumlular görevlendirir. 

Başkan 
MADDE 11.- Başkan, Türkiye İstatistik Kurumunun en üst amiri olup ayrıca; 
a) Kurumu, hükümet programına, resmi istatistik programına ve Bakanlar Kurulunca belir

lenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetir. 
b) Kurumun görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirir, bunlara uygun 

olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturur, performans ölçütleri belirler, Kurum bütçesini hazırlar, 
gerekli yasal ve idarî düzenleme çalışmalarını yapar. Belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans 
ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine eder, izler ve değerlendirir. 

c) Kurumun faaliyetlerini, işlemlerini denetler, yönetim sistemlerini gözden geçirir, Kurumun 
yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetir, yönetimin geliştirilmesini sağlar. 

d) Faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinas
yonu sağlar. 

Başkanlığa atanma şartları 
MADDE 12.- Başkanlığa atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci mad

desinin (A) fıkrasının (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı bentleri ile 68 inci maddesinde belirtilen şart
lara ilave olarak; 

a) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının istatistik, matematik bölümleri 
ile iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, siyasal bilgiler, mühendislik ve hukuk fakültelerinden 
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim 
kurumlarından mezun olmak, 

b) Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Kurumun görev alanı ile ilgili 
konularda en az daire başkanı ya da üniversite öğretim üyesi olarak çalışmış olmak, 

Şartlan aranır. 
Başkan beş yıl süre için atanır. Süresi dolan Başkan aynı göreve bir defaya mahsus olmak üzere 

tekrar atanabilir. Başkanın görev süresi dolmadan görevine son verilemez. Başkanın ciddi bir hastalık 
veya sakatlık nedeniyle iş görememesi veya atamaya ilişkin şartlan kaybetmesi halinde atama usulüne 
göre süresi dolmadan görevden alınır. Görevden almma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir 
sebeple boşalan Başkanlığa bir ay içerisinde yukanda belirtilen esas ve şartlara göre yeniden atama 
yapılır. Bu durumda atanan Başkan, yerine atandığı Başkanın görev süresini tamamlar. 

Başkan yardımcıları 
MADDE 13.- Başkanlıkta Başkana yardımcı olmak üzere üç başkan yardımcısı atanabilir. Baş

kan yardımcılan Başkana karşı sorumludur. 
Başkan yardımcılıklarına yapılacak atamalarda, 12 nci maddede yer alan şartlar, atanacakların 

sadece Başkanlıkta en az daire başkanı olarak çalışmış ve İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden 
birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde belge al
mış olmaları kaydıyla aynen aranır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ana Hizmet Birimleri 

Ana hizmet birimleri 
MADDE 14.- Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır: 
a) Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire Başkanlığı, 
b) Tanm ve Çevre İstatistikleri Daire Başkanlığı, 
c) Sanayi ve İş İstatistikleri Daire Başkanlığı, 
d) Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı, 
e) Yöntem Araştırmalan Daire Başkanlığı, 
f) Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, 
g) Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığı, 
h) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanlığı. 
Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire Başkanlığı 
MADDE 15.- Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Üretim, harcama ve gelir yöntemlerine göre ulusal hasıla hesaplamalan ve analiz çahşmalan 

yapmak, 
b) Endüstrilerarası işlemler ile ilgili hesaplan yapmak, ulusal ve bölgesel girdi-çıktı tablolan 

oluşturmak, 
c) Ulusal Hesaplar Sisteminde öngörülen uydu hesaplan ile diğer hesaplan yapmak, 
d) Tüketici ve üretici düzeyinde oluşan fiyat hareketlerini izlemek amacıyla veri derlemek, 

tüketici ve üretici fiyat endeksleri ile Satınalma Gücü Paritesi göstergelerini hesaplamak, 
e) Dış ticaret istatistiklerine ait bilgileri derlemek ve değerlendirmek, 
f) Görev alanına giren konularda standarttan ve metodolojik gelişmeleri takip etmek, ulusal ve 

uluslararası proje çalışmalarını yürütmek, 
g) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
Tarım ve Çevre İstatistikleri Daire Başkanlığı 
MADDE 16.- Tanm ve Çevre İstatistikleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Tarım sektörüne ait istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek, 
b) Toprak kullanımı, tanmsal üretim ve tanmsal yapıya ve tarım sektörünün alt sektörlerine 

ilişkin araştırmalar yapmak, değerlendirmek ve ilgili göstergeleri hesaplamak, 
c) Tarımsal denge ve tarım sektörü ekonomik hesaplan konusunda çalışmalar yapmak, ilgili 

göstergeleri hesaplamak, 
d) Çevre kapsamında yer alan su, atıksu, katı atık, hava kirliliği ile kirletici emisyonları, gürül

tü, biyoçeşitlilik, toprak, çevre koruma harcamalan istatistikleri ile ilgili araştırmaları yapmak, il
gili kurum ve kuruluşlar tarafından ölçüm ve gözleme dayalı olarak derlenen verileri değerlendir
mek, 

e) Doğal kaynak muhasebesi için gerekli verileri derlemek, 
f) Görev alanına giren konularda standartları ve metodolojik gelişmeleri takip etmek, ulusal ve 

uluslararası proje çalışmalarını yürütmek, 
g) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
Sanayi ve İş İstatistikleri Daire Başkanlığı 
MADDE 17.- Sanayi ve İş İstatistikleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Madencilik ve taş ocakçılığı, imalat sanayii, elektrik, gaz, su, enerji, inşaat ve benzeri 

konularda ihtiyaç duyulan istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek, 
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b) Ulaştırma, haberleşme, depolama, malî aracı kuruluş faaliyetleri, gayri menkul, kiralama, iş 
hizmetleri ve kişisel hizmetler, kâr amacı gütmeyen kuruluş faaliyetleri, toptan ve perakende ticaret, 
otel, lokanta ve benzeri konularda istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek, 

c) Görev alanına giren istatistik amaçlı kayıt sistemlerini oluşturmak, yürütmek ve güncelleş
tirmek, 

d) Görev alanına giren konularda standartları ve metodolojik gelişmeleri takip etmek, ulusal ve 
uluslararası proje çalışmalarını yürütmek, 

e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı 
MADDE 18.- Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır 
a) Nüfus, konut, eğitim, kültür, turizm, sağlık, spor, adalet, medya, siyaset ve sosyal içerikli konular

da ihtiyaç duyulan istatistiki bilgileri derlemek, değerlendirmek ve ilgili göstergeleri hesaplamak, 
b) Demografı alanında ihtiyaç duyulan istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek, 
c) Sosyal güvenlik, sosyal koruma ve tüketicinin korunması alanında ihtiyaç duyulan istatistiki 

bilgileri derlemek ve değerlendirmek, 
d) İşgücü piyasası, gelir dağılımı, tüketim harcamalan, yaşam koşulları ile ilgili araştırmalar 

yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek, 
e) Görev alanına giren konularda standartları ve metodolojik gelişmeleri takip etmek, ulusal ve 

uluslararası proje çalışmalarını yürütmek, 
f) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı 
MADDE 19.- Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Kurumun tüm sayım ve araştırmalarına ilişkin metodolojik çalışmalar ve analizler yapmak, 
b) Veri kalitesi ve veri analiz yöntemleri üzerinde metodolojik çalışmalar yürüterek ilgili birim

lere uygulamada destek sağlamak, 
c) Resmi istatistikler kapsamında örnekleme yöntemine ilişkin gelişmeleri takip ederek uy

gulamasını geliştirmek, 
d) Resmi istatistikler kapsamında ele alınan temel tanım, kavram ve sınıflamalarla ilgili çalış

maları yürütmek, bu kapsamda Kurum içi ve dışı koordinasyonu sağlamak, 
e) İstatistik amaçlı ulusal kayıt sistemlerinin standartlarını oluşturmak, bu standartların ulusal 

düzeyde kullanımı için işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 
f) Adres kayıtlarının ilgili sayısal haritalarla birlikte yönetimini sağlamak, 
g) Görev alanına giren konularda standartları ve metodolojik gelişmeleri takip etmek, ulusal ve 

uluslararası proje çalışmalarını yürütmek, 
h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
Dış İlişkiler Daire Başkanlığı 
MADDE 20.- Dış İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Başkanlığın uluslararası kuruluşlar ve ülkelerin ulusal istatistik kuruluşları ile istatistik 

alanındaki ilişkilerini ve işbirliği çalışmalarını koordine etmek, 
b) Uluslararası istatistik standartlarına uyum çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak, 
c) Uluslararası kuruluşlarca talep edilen veri ve bilgileri uluslararası standartlarda karşılamak, 
d) Ülkelere veya ülke gruplarına yönelik istatistik işbirliği projelerini, teknik yardım program

larını ve protokollerini hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak, 
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e) Finansmanı uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan dış kaynaklı istatistik projelerini an
laşmalar çerçevesinde ve kurallara uygun olarak yönetmek, 

f) Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarını ve projelerini koordine etmek, 
g) Uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin ulusal istatistik kuruluşları tarafından düzenlenen 

istatistik konulu toplantıları, eğitim ve burs programlarını takip etmek, bu faaliyetlere katılım 
konusunda gerekli çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak, 

h) Uluslararası toplantı, eğitim programı ve danışmanlık hizmetleri düzenlemek, 
i) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığı 
MADDE 21.- Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Yurt içi ve yurt dışı kurum, kuruluş ve kişilerin istatistiki yayın, veri ve bilgi taleplerini kar

şılamak, 
b) Yayın ve veri/bilgi abonelik işlemlerini yürütmek, 
c) İstatistiki veri/bilgi arz ve talep analizleri ve kullanıcı memnuniyetine ilişkin araştırmalar 

yapmak, 
d) Başkanlık birimlerince hazırlanan veri, bilgi ve göstergeleri yayımlamak ve dağıtmak, 
e) Kütüphane hizmetlerini yürütmek, 
f) Kurum yayınlarının basılı ve manyetik ortamda arşivlenmesini sağlamak, 
g) Yayın ve Dağıtım Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, 
h) Görev alanına giren konularda standartları ve metodolojik gelişmeleri takip etmek, ulusal ve 

uluslararası proje çalışmalarını yürütmek, 
i) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanlığı 
MADDE 22.- Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Başkanlığın bilişim stratejisini hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek, yazılım ve 

donanım alt yapısı ile ilgili tüm işleri koordine etmek ve yürütmek, 
b) Sayım ve araştırmaların kurumsal otomasyon projelerinin bilişim boyutunda sistem analiz 

ve tasarım çalışmalarını ve hizmetlerini ilgili birimlerle işbirliği içerisinde gerçekleştirmek, 
c) Elektronik imzanın kullanımı ile veri ve bilginin elektronik güvenliğinin ve gizliliğinin sağ

lanması yönünde tedbirler almak, 
d) Kurum bilgi mimarisinin hazırlanması, veri tabanlarının kurulması, güncellenmesi ve arşiv-

lenmesi çalışmalarını yapmak, 
e) Başkanlığın ulusal ve uluslararası elektronik haberleşmesini ve bilgi paylaşımını sağlamak 

amacıyla uygulamalar tasarlamak, geliştirmek, geliştirilmesini sağlamak ve yönetmek, 
g) Kurumlararası veri değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak, 
h) Görev alanına giren konularda standartları ve metodolojik gelişmeleri takip etmek, ulusal ve 

uluslararası proje çalışmalarını yürütmek, 
i) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Danışma Birimleri 

Danışma birimleri 
MADDE 23.- Başkanlığın danışma birimleri şunlardır; 
a) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 
b) Hukuk Müşavirliği, 
c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 
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Ayrıca, danışma kurulları, özel ihtisas komisyonları, inceleme-araştırma grupları, Veri Kalite 
Kontrol Kurulu ile Yayın ve Dağıtım Kurulu çalışmalarında yer almak ve Kurumun görev alanına 
giren, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Başkanlığa yardımcı olmak üzere en fazla on istatis
tik müşaviri görevlendirilebilir. 

İstatistik müşavirliklerine yapılacak atamalarda, 12 nci maddede yer alan şartlara ilave olarak, 
atanacakların İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde belge almış olmaları şartı da aranır. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
MADDE 24.- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde 

Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, 
b) Resmi İstatistik Programını, Yıllık Uygulama Planlarını ve İzleme Raporlarım ilgili ve sorumlu 

kamu kurum ve kuruluşları ile Kurumun diğer birimleriyle işbirliği içerisinde hazırlamak, uygulamaları 
takip etmek, izlemek ve değerlendirme raporlarını hazırlamak; Resmi İstatistik Programı çerçevesinde 
Kuruma verilen görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, Kurumun ana hizmet 
politikasının ve planlarının bu esaslara uygun olarak hazırlanmasına yardımcı olmak, 

c) Başkanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu 
kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, 

d) Kurum bütçesini stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlamak, Kurum faaliyetlerinin 
bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 

e) Başkanlığın yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri 
toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, 

f) Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerek
li hazırlıkları yapmak, 

g) Yapılacak yeni düzenlemeler ve ihdas edilecek birimler için düzenleyici etki analizi yapmak, 
h) Kurumun görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, 

kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve 
genel araştırmalar yapmak, 

i) İstatistik Konseyinin sekretarya hizmetlerini yürütmek, 
j) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 25.- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Başkan, Başkanlık birimleri ve bakanlıklar tarafından gönderilen kanun, tüzük ve yönet

melik tasarıları ile diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmek, 
b) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında 

almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 
c) 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bil

gileri hazırlamak, taraf olduğu idarî davalarda Başkanlığı temsil etmek veya Başkanlıkça hizmet 
satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek, 

d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
MADDE 26.- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul 

ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak, 
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b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, 
süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak, 

c) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

ALTINCI BÖLÜM 
Yardımcı Hizmet Birimleri 

Yardımcı hizmet birimleri 
MADDE 27.- Başkanlığın yardımcı hizmet birimleri şunlardır: 
a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, 
b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı. 
tnşan Kaynakları Daire Başkanlığı 
MADDE 28.- İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığının görevleri şunlardır; 
a) Başkanlığın insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve teklifler

de bulunmak, 
b) Başkanlık personelinin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini 

yürütmek, 
c) Başkanlık teşkilatının eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, 
d) Yüksek öğretim kurumlannın görevleri saklı kalmak şartıyla, Kurumun görev alanına giren 

konularda üniversiteler, diğer eğitim kurumlan ve Başkanlığın ilgili birimleri ile işbirliği yaparak 
ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma merkezleri kurmak ve programlannı hazırlamak, 

e) Başkanlığın görev alanına giren konularda mahalli idarelere yönelik eğitim programlan 
hazırlamak ve uygulamak, 

f) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
Eğitim program ve hizmetleri ile katılma şartlan, süreleri, belgeleme usulleri ve diğer hususlar 

yönetmelikle tespit olunur. 
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
MADDE 29.- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır; 
a) Başkanlığın ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onanm, arşiv, sağ

lık ve benzeri idarî ve malî hizmetleri yürütmek, 
b) Taşınır ve taşınmaz mal kayıtlannı tutmak, 
c) Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek, 
d) Kuruma ait hizmet binalannın iç ve dış koruma hizmetini, 2495 sayılı Bazı Kurum ve 

Kuruluşlann Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 
yerine getirmek, 

e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Kurullar, Komisyonlar ve Gruplar 

Danışma kurulları, özel ihtisas komisyonları ve inceleme-araştırma grupları 
MADDE 30.- Sayım, araştırma ve proje çalışmalannda ihtiyaç duyulan konularda gerçek ve 

tüzel kişilerin uzmanlık, deneyim ve görüşlerinden yararlanmak, en son bilimsel teknik ve yöntem
lerin uygulamaya aktarılmasını sağlamak amacıyla danışma kurullan oluşturulabilir. 

Aynca Kurumun hizmet birimlerinde gerektiğinde sürekli veya geçici özel ihtisas komisyon-
lan ve inceleme- araştırma gruplan kurulabilir. 
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Danışma kurullarında, özel ihtisas komisyonlarında ve inceleme-araştırma gruplarında görev 
alacaklardan uhdesinde kamu görevi bulunup da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlen
dirilenlere her toplantı günü için bin (1000), uhdesinde herhangi bir kamu görevi bulunmayanlara 
ise iki bin (2000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda 
bulunacak miktar üzerinden ve ayda ikiden fazla olmamak üzere toplantı ücreti ödenir. 

Danışma kurullarında, özel ihtisas komisyonlarında ve inceleme-araştırma gruplarında görev 
alacak Kurum personeline herhangi bir ücret ödenmez. 

Danışma kurullarında, özel ihtisas komisyonlarında ve inceleme-araştırma gruplarında görev 
alacaklar ile bunların çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. 

Veri Kalite Kontrol Kurulu 
MADDE 31.- Başkanlıkta, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatının istatistik çalışmaları ve 

Programda yer alan istatistiklerin üretimine yönelik alan çalışmaları ile diğer kayıtlardan başlayıp, 
verilerin yayımlanmasına kadar geçen tüm süreçleri bilimsellik ve ulusal ve uluslararası standartlar 
açısından değerlendirerek inceleme, araştırma ve kontrol çalışmaları yapmak üzere Veri Kalite 
Kontrol Kurulu oluşturulur. 

Kurul, Başkanın görevlendireceği bir başkan yardımcısının başkanlığında, Yöntem Araştır
maları Daire Başkanı, ana hizmet birimlerinden iki daire başkanı ve bir istatistik müşavirinden 
oluşur. Kurulun çalışmalarına yardımcı olmak üzere Başkanlıkça geçici veya sürekli çalışma grup
ları oluşturulabilir. Bu gruplarda diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirilebilir. 
Bu şekilde görevlendirilen personelin aylık, ek gösterge, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile 
diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumlarınca ödenir. Ancak, bu personelin yurt içi 
geçici görevlendirmelerinde yolluk ve gündelikleri ile diğer giderleri bu Kanun çerçevesinde Baş
kanlık tarafından karşılanır. Kurulun sekretarya hizmetleri, Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı 
tarafından yürütülür. 

Veri Kalite Kontrol Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. 
Yayın ve Dağıtım Kurulu 
MADDE 32.- Program kapsamında üretilen istatistiklerin yayın ve dağıtım ilke, standart ve 

politikalarının belirlenmesi ve bunların uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla Kurum bünyesin
de Yayın ve Dağıtım Kurulu oluşturulur. Kurul, Başkanın görevlendireceği bir başkan yardımcısının 
başkanlığında, Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanı, 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve bir istatistik müşavirinden oluşur. Kurulun sekretarya hizmet
leri Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. 

Yayın ve Dağıtım Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Taşra Teşkilatı 

Taşra teşkilatı 
MADDE 33.- Başkanlığın taşra teşkilatı ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 
Taşra teşkilatı, bu Kanunla Kuruma verilen ulusal düzeydeki sayım ve araştırma faaliyetlerin

de kendi sorumluluk bölgesine ait verilerin derlenmesi, değerlendirilmesi, kalite kontrolü, analizi ve 
merkeze aktarımı ile bölgesel istatistiklerin alt yapısını oluşturmakla ve üretmekle görevlidir. Taş
ra teşkilatının her kademedeki yöneticileri bölgesel düzeydeki tüm istatistik faaliyetlerini yürütmek 
ve yerel birimlerle koordinasyonu sağlamaktan Başkana karşı sorumludur. 

Taşra teşkilatının çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 
Personel Rejimi 

Sözleşmeli personel ve fazla çalışma ücreti 
MADDE 34.- Başkanlıkta; Başkan, Başkan Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İs

tatistik Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Bölge Müdürü, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı, Türkiye İs
tatistik Kurumu Uzman Yardımcısı, İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis ile dört yıllık yüksek öğ
renim görmüş olmak kaydıyla Programcı kadrolan karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine 
bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri 
Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Sözleşme ile çahştınlacak personel, istekleri üzerine Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 

Başkanlığın merkez teşkilatında fiilen çalışan personel, Başbakanlık merkez teşkilatında 
çalışan personelin maaş ve ücretleri dışında yararlandığı fazla çalışma ücreti, tazminat ve benzeri 
tüm malî ve sosyal haklardan aynı esas ve usullere göre yararlanır. 

Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığına atanma 
MADDE 35.- Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı 

Devlet Memurlan Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ilave olarak; 
a) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlannın istatistik, matematik, fizik, sos

yoloji, psikoloji, bölümleri ile iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, siyasal bilgiler, mühendis
lik, iletişim ve hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edil
miş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlanndan mezun olmak, 

b) Meslek ve yabancı dil konulannda yapılacak özel yanşma ve yeterlik sınavlannda başanlı 
olmak, 

c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak, 
Şarttır. 
Birinci fıkraya göre Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve her yıl 

olumlu sicil almak kaydıyla, iki yıl içerisinde konulanyla ilgili olarak hazırlayacaklan uzmanlık 
tezinin oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi ve bu beş yıllık süre içerisinde İngilizce, 
Fransızca ve Almanca dillerinden birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavın
da en az (C) düzeyinde belge almalan halinde, "Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı" unvanını alırlar. 

Olumlu sicil alamayanlar ile uzmanlık tezlerini belirtilen sürede tamamlayamayanlar veya 
hazırladıklan tez kabul edilmeyenler ya da yabancı dil düzeyini belirtilen sürede belgeleyemeyen
ler, Uzman Yardımcılığı unvanını kaybederler ve durumlanna uygun diğer kadrolara atanırlar. 

Uzman ve Uzman Yardımcılannın seçilme yöntemleri ve atanma şartlan, tez hazırlama ile çalışma 
usul ve esaslan ve bunlann yurt içinde ve yurt dışında eğitime tabi tutulmalan yönetmelik ile düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Prensipler, Özerklik, Bilgilerin Toplanması, Dağıtımı ve Gizliliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Prensipler, Bilimsel ve Teknik Özerklik 

Prensipler 
MADDE 36.-Kamuoyunun resmi istatistiklere olan güveninin artınlması ve resmi istatistiklerin 

kalitesinin geliştirilmesi için Resmi İstatistik Programı ve bu kapsamda üretilen istatistikler, güvenilir
lik, tarafsızlık, istatistiki gizlilik, güncellik ve şeffaflık prensiplerine göre hazırlanır ve uygulanır. 
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Resmi istatistiklerin gerçekleri yansıtmasının sağlanması, tüm kullanıcılara tarafsız ve eş 
zamanlı olarak sunulması, gizlilik ilkesine riayet edilmesi, kamuoyunun bilgi edinme hakkının 
gözetilmesi temel esaslardır. 

İstatistik amaçlarla toplanan tanımlanabilir bireysel veriler, resmi istatistik üretimi dışındaki 
amaçlarla kullanılamaz. 

Resmi istatistiklerin kalitesinin ve prensiplere uygunluğunun değerlendirilebilmesi için gerek
li bilgiler ve resmi istatistik üretiminde kullanılan yöntemler kamuoyuna açıktır ve erişilebilirliği 
sağlanır. 

Programı uygulayan tüm kurum ve kuruluşlar ile görevliler, bu Kanunda ve bu Kanuna 
dayanılarak çıkarılacak her türlü düzenleyici işlemlerde belirtilen prensiplere uymakla yükümlüdür. 

Bilimsel ve teknik özerklik 
MADDE 37.- Programın uygulanmasında, Türkiye İstatistik Kurumu çalışanları ile diğer uy

gulayıcı makamlara, veri kaynaklan ve istatistik yöntem ve prosedürlerinin seçimine, dağıtımın 
içerik, şekil ve zamanına ve istatistik gizliliğin uygulanmasına ilişkin konular başta olmak üzere, il
gili hiçbir konuda herhangi bir merci talimat verömez. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bilgilerin Toplanması ve Saklanması 

Bilgi isteme, bilgilerin doğruluğunu araştırma, kontrol ve saklama 
MADDE 38.- Başkanlık, Kurumun görev alanına giren konularla ilgili sayım ve araştırmalar

da, istatistik üretimi için gerekli gördüğü her türlü ortamdaki veri veya bilgiyi, kamu kurum ve 
kuruluşlan ile gerçek ve tüzel kişiler olmak üzere tüm istatistik birimlerden, Başkanlıkça belirlenen 
şekil, süre ve standartlarda doğrudan isteme yetkisine sahiptir. 

Başkanlık, gerektiğinde verilen veri veya bilgilerin doğruluğunu araştırmaya, kontrol etmeye, 
ilgililerden ek bilgi ve belge istemeye, araştırma ve kontroller sonucu düzenlenecek belgelerle ger
çek veri ve bilgiyi belirlemeye yetkilidir. 

Başkanlığın veri ve bilgi derleme ve yayımlama işlemleri dahil her türlü faaliyetleri elektronik 
veya bilgi işlem ortamında yapılabilir, arşivlenebilir ve elektronik imza kullanılabilir. Kurumun 
manyetik kayıtları aksi kanıtlanmadıkça geçerli resmi belge niteliğindedir. Bu şekilde elektronik 
veya bilgi işlem ortamında yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde bilgi işlem kayıtları esas alınır. 
Bilgi işlem kayıtlarına itiraz edilmesi halinde ispat yükümlülüğü itiraz edene aittir. 

Bilgi işlem ortamında tutulan bilgilere ilişkin belgeler, bu veri ve bilgilerin kesinleşip kul
lanıma açık hale gelmesine kadar saklanır ve bu sürenin sonunda imha edilir. 

Veri ve bilgilerin saklanması, imhası ve elektronik imza kullanım yetkisinin usul ve esasları 
yönetmelikle belirlenir. 

Cevap verme yükümlülüğü 
MADDE 39.- İstatistik birimler, kendilerinden istenen veri veya bilgileri, Başkanlığın belir

leyeceği şekil, süre ve standartlarda eksiksiz ve doğru olarak ücretsiz vermekle yükümlüdür. 
İdarî verilere erişim 
MADDE 40.- Kamu kurum ve kuruluşları, kendi görev alanları ile ilgili konularda topladığı, 

işlediği ve sakladığı kayıt ve diğer veri dosyalarını, her türlü harita ile uzaktan algılanmış verileri, 
resmi istatistik üretimi için zamanında ve hiçbir ücret talep etmeksizin Başkanlığın belirleyeceği 
süre içerisinde Başkanlığa vermek veya kullanımına açmakla yükümlüdür. 
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İstatistik birimlerin hakları 
MADDE 41.- Resmi istatistiklerin üretimi için veri veya bilgi sağlaması istenen istatistik 

birimler, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, sayımın veya araştırmanın amacı, 
kapsamı, istatistik verinin gizliliğinin sağlanması için alınan önlemler, haklan ve sorumluluklan ile 
ilgili konularda bilgi edinme ve kendilerine ait gizli verinin izinsiz açıklanması durumunda maddi 
ve manevi her türlü zarannın tazmin edilmesini isteme hakkına sahiptir. 

Ulusal kayıt sistemi 
MADDE 42.- Kamu kurum ve kuruluşlan kendi görev alanlanna ilişkin kayıt sistemlerini oluş

turmak, güncellemek ve Başkanlığın istatistik amaçlı kullanımına açmakla yükümlüdür. 
Ulusal kayıt sisteminin tanım, kavram ve standartlannın oluşturulması, güncellenmesi, 

dağıtımı, kayıt sistemlerindeki adres bilgilerine erişim ve kamuya açık adres bilgilerinin bilimsel 
araştırmalarda kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar ile kayıtların oluşturulma süreleri, ilgili kurum 
ve kuruluşlann görüşü alınarak çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir. 

Tanım ve sınıflamalar 
MADDE 43.- Kamu kurum ve kuruluşları, Başkanlıkça istatistik amaçlı oluşturulan tanım ve 

sınıflamalan kullanmak ve uygulamakla yükümlüdür. Bu kurum ve kuruluşlar kendi ihtiyaçlan 
doğrultusunda belirleyecekleri sınıflamaları kullansalar dahi, Başkanlığın belirlediği sınıflamalara 
geçiş anahtarlarını da tanımlamak zorundadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Dağıtım ve Gizli Veriler 

İstatistik sonuçlarına erişim 
MADDE 44.- Başkanlık ve Programda yer alan kurum ve kuruluşlar, üretilen resmi istatistik

lere, Programda belirtilen standart ve yayın tarihine uyarak, tüm kullanıcılann kolay ve eşit şartlar
da erişmesini sağlayacak tedbirleri alırlar. 

İstatistik sonuçlannın dağıtımına ilişkin usul ve esaslar, Programda istatistik üretmekle görev
lendirilmiş diğer kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Gizli veriler 
MADDE 45.- Resmi istatistiklerin üretilmesi için toplanan, işlenen ve saklanan veriler, istatis

tik birimlerin doğrudan veya dolaylı olarak tanınmasına, dolayısıyla bireysel bilgilerin açığa çık
masına imkan verdiği takdirde gizli kabul edilir. 

Üçten az sayıda veya hâkim durumdaki istatistiki birim veya birimlere ait bilgiler, birim veya 
birimlerin tanımlanabilirliği nedeniyle gizlidir. Gizli bilgileri ihtiva eden resmi istatistikler kul
lanıma açılamaz ve dağıtılamaz. 

Kamuya açık kaynaklardan alman veri veya bilgiler gizli kabul edilmez. 
İstatistiki birimin kendisine ait istatistiki bilgilerin kullanılmasına açıkça rıza gösterdiği 

durumlarda veri gizliliği ortadan kalkar. 
Bireysel bilgilerin kullanımı 
MADDE 46.- Bireysel bilgiler, istatistik birimlerin doğrudan veya dolaylı olarak tanımlan

masına imkan sağlayan bölümleri gizlendikten sonra, münferit birimlere atıfta bulunmayan bilim
sel amaçlı araştırmalarda kullanılması kaydıyla, talep edenlere verilebilir. Bu veriler Başkanlığın iz
ni olmaksızın üçüncü şahıslara verilemez, istatistik amaçlan dışında kullanılamaz ve ispat aracı 
olamaz. Verileri kullananlar bu kurallara uymakla yükümlüdür. 
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Gizli verilere erişim ve veri güvenliği 
MADDE 47.- Gizli verilere yalnızca resmi istatistik üretiminde görev alanlar, görevlerini 

yerine getirebilmek için ihtiyaç duydukları ölçüde erişebilirler. 
Resmi istatistiklerin üretimindeki yetkili ve sorumlu makamlar, gizli bilgilere hukuka aykırı 

erişim, açıklama veya kullanıma karşı korumaya yönelik düzenleyici idarî, teknik ve kurumsal 
nitelikteki tüm önlemleri alır. 

Gizli kabul edilen bilgiler, ancak doğrudan veya dolaylı tanımlamaya imkan vermeyecek şekil
de diğer bilgilerle birleştirilerek yayımlanabilir. 

Verilerin gizliliği ve güvenliğine ilişkin usul ve esaslar, ulusal ve uluslararası ilkelere uygun 
olarak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sayım ve Araştırmalar 

Sayım ve araştırmalar 
MADDE 48.- Başkanlık, ihtiyaç duyulan sayım ve araştırmaları Resmi İstatistik Programı çer

çevesinde yapar veya yapılmasını sağlar. 
Sayım ve araştırma komiteleri 
MADDE 49.- Sayım ve araştırmaların hazırlık, uygulama, değerlendirme ve yayımlama çalış

malarını yürütmek ve koordine etmek üzere, Başkanın veya görevlendireceği bir kişinin başkan
lığında Merkez Sayım veya Araştırma Komiteleri kurulur. Bu komitelere gerektiğinde, üniver
siteler, ilgili bakanlıklar ile diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri de davet edilir. 

Sayım ve araştırmaları Başkanlığın tespit edeceği esaslar içinde hazırlamak, yürütmek ve bu 
hususta gerekli tedbirleri almak üzere, Başkanlığın belirleyeceği il ve ilçelerde en büyük mülki 
amirin başkanlığında bir Sayım veya Araştırma Komitesi ve buna bağlı Sayım veya Araştırma 
Bürosu kurulur. Bu komite ve büroların kuruluş, görev ve çalışma esasları ile sayım ve araştırmalar
da veri derlemek üzere görevlendirilecek elemanların seçim ve eğitimine ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikle tespit olunur. Mahalli komitelerin çalışmalarından, sayım ve araştırmaların yönet
meliklere uygun olarak yürütülmesinden, her türlü araç, gereç ve eleman sağlanmasından o yerin en 
büyük mülki idare amiri sorumludur. 

Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda görevlendirilenler, 
mahalli idarelerce işletilen toplu taşım araçlarından geçici görev süresince ücretsiz ve kamu kurum 
ve kuruluşlarının konaklama ve sosyal tesis imkanlarından, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının per
soneline uygulanan şartlarla aynen yararlandırılır. 

Sayım ve araştırmalarda görevlendirme 
MADDE 50.- Sayım ve araştırmalarda, başta ilgili bakanlıkların görevlileri olmak üzere kamu 

kurum ve kuruluşlarının personeli de mahallin en büyük mülki amiri tarafından görevlendirilebilir. 
Görevlilere yapılacak ödemeler 
MADDE 51.- Sayım, araştırma ve veri kalite kontrolü ile inceleme ve denetleme işlerinde 

kurum içinden veya dışından bu Kanun gereğince geçici görevle görevlendirilecek olan kişilere; 
a) Ödenecek gündelikler 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca belirlenecek gün

deliklerin iki katını geçmemek üzere, 
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre sözleşmeli 

olarak çalıştırılacak geçici personele ödenecek ücretler ile mesai saatleri içinde ve dışında çalış
tırılacaklara verilecek zaruri gider karşılıkları ile her çeşit ödenekler, 
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c) Kurum dışından görevlendirileceklere soru kağıdı başına verilecek ödenekler ve bunun usul 
ve esasları, 

Bakanlar Kurulu karan ile tespit edilir. Bu işler için başka yerde görevlendirilenlerin yol gider
leri ile sürekli görevle görevlendirilenlerin harcırahlan 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine 
göre ödenir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Sorumluluk, Yetkiler, Yasaklar, Koruyucu Önlemler ve Cezai Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 
MADDE 52.- Başkanlığın her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve 

programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlanna uygun olarak- yürütmekten üst 
kademelere karşı sorumludur. 

Uluslararası işbirliği 
MADDE 53.- Başkanlık, istatistiki bilgilerin en ileri metotlarla elde edilmesi, geliştirilmesi, 

veri ve yayın değişimi, eğitim, ortak proje geliştirme ve uygulama konulannda diğer ülkelerin ben
zer kuruluşlan, uluslararası ve uluslarüstü kuruluşlann ilgili birimleri ile genel hükümler çer
çevesinde ilişkiler kurabilir ve işbirliği yapabilir. 

Yetki devri 
MADDE 54.- Başkan ve Başkanlığın üst düzey yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek ve 

yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla il
gililere duyurulur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yasaklar ve Koruyucu Önlemler 

Yasaklar ve koruyucu önlemler 
MADDE 55.- Başkanlık, toplanan istatistiki bilgilerden kişisel ve özel nitelikte bulunanlarla 

bireysel ve gizli bilgi ve verileri, üçüncü kişilere ait sırları, resmi veya özel herhangi bir kuruluşa 
ve makama veremez veya açıklayamaz. Bu bilgileri derleyen ve değerlendiren memurlar ve diğer 
görevliler de bu yasağa uymak zorundadır. Bu yükümlülük, Kurum görevlilerinin görevlerinden ay
rılmalarından sonra da devam eder. 

Program çerçevesinde kendilerine resmi istatistik üretiminde görev verilen diğer kamu kurum 
ve kuruluşları da bu yasağa uymak zorundadır. Ancak, bu durum resmi istatistik üretiminde yer alan 
kamu kurum ve kuruluşlarının bu Kanunun diğer maddelerinde belirtilen Başkanlığa karşı yüküm
lülüklerini ortadan kaldırmaz. 

Programda belirtilen kurum ve kuruluşlarla, Başkanlık tarafından derlenen istatistiki bilgiler, 
bu Kanunda belirtilen usul ve esaslara göre kullanıma açılmadan önce Başkanlık dışında herhangi 
bir şahsa veya makama verilemez. Bu bilgiler istatistik amaçları dışında kullanılamaz ve hiçbir 
şekilde ispat aracı olamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Cezai Hükümler 

Devlet memuru sayılma 
MADDE 56.- Bu Kanunda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden görevliler, 765 sayılı 

Türk Ceza Kanununun uygulanmasında Devlet memuru sayılır. 
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Cezaî hükümler 
MADDE 57.- 55 inci maddede yazılı yasaklara aykırı hareket eden görevliler, bir yıldan iki yıla 

kadar hapis ve beşyüzmilyon liradan ikimilyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 
Memurlar ve diğer kamu görevlileri için disiplin yönünden de işlem yapılır. Tekerrürü halinde 
verilecek ceza evvelce verilen cezanın iki katından az olamaz. Kurumlar aleyhine doğan zarar ve 
ziyan bu kişilere ödettirilir. 

5 ve 46 ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklere uymayan gerçek ve tüzel kişilerle kamu 
kurum ve kuruluşlarının yetkili ve sorumluları altı aydan bir yıla kadar hapis ve beşyüzmilyon 
liradan ikimilyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Tekerrürü halinde verilecek ceza ev
velce verilen cezanın iki katından az olamaz. Aynı suçun üçüncü kez işlenmesi halinde ve izleyen 
tekrarlarda gerçek ve tüzel kişiler hakkında ayrıca üç aydan bir yıla kadar meslek ve sanattan yasak
lama cezası uygulanır. 

İdari para cezaları 
MADDE 58.- Sayımlarda geçerli bir özrü olmadan sayım ve kontrol görevini yapmaktan 

kaçınanlarla sayım ve kontrol görevi için görevlendirilenleri eğitim ve toplantılara göndermeyen 
veya görev yapmasına izin vermeyen kamu ve özel kurum ve kuruluşların yöneticileri ve sorum
lularına, izin vermedikleri her kişi için ikiyüzelli milyon lira idarî para cezası uygulanır. Ayrıca, 
görevlendirilmek üzere yetiştirme kurslarına katılan kimselere yetiştirilmeleri için yapılan giderler 
idarî para cezası ile birlikte ödettirilir. Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ayrıca disiplin 
yönünden işlem yapılır. 

Kurum tarafından istatistik amaçla istenen bilgilerle Programda yer almak koşuluyla diğer 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenen bilgileri geçerli bir mazereti olmaksızın belirlenen 
şekil ve sürede cevaplandırmayan, bilerek eksik veya hatalı cevaplandıran, eksik ve hatalı bilgiyi 
tamamlaması veya düzeltmesi talep edildiği halde bu işlemi gerçekleştirmeyen tüm istatistik birim
ler hakkında idari para cezası uygulanır. 

Yukarıda belirtilen idari para cezası, suçun; 
a) Sayımlarda işlenmesi durumunda bir milyar beşyüz milyon lira, 
b) İktisadî birimlerde yapılan diğer anket ve araştırmalarda işlenmesi durumunda bir milyar lira, 
c) İktisadî birimler dışında kalan istatistik birimlerden hane halkı veya münferit fertlerle 

yapılan diğer anket ve araştırmalarda işlenmesi durumunda beşyüz milyon lira, 
Olarak uygulanır. 
İdarî para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin iki yıl içinde tekrarı halinde verilen para 

cezası iki katı, izleyen tekrarlarda üç katı olarak uygulanır. Uygulanan para cezalarına rağmen veril
meyen ya da eksik verilen aynı bilgi için, bilgi eksiksiz alınana kadar mükerrer suç gibi işlem yapılır. 

İdarî para cezası ve diğer cezaların uygulanması, istatistik birimin bilgi verme yükümlülüğünü 
ortadan kaldırmaz. 

İdarî para cezalarının uygulanmasından önce; yedi gün içerisinde bilgilerin eksiksiz olarak 
verilmesi, verilemiyorsa gerekçesinin bildirilmesi istenir. Gerekçenin geçerli olup olmayacağına 
idari para cezasını uygulayan birim karar verir. 

İstatistik birimlerden bilgilerin istendiğini ispat aracı olarak; 7201 sayılı Tebligat Kanununda 
belirtilen usullerden biri ile yapılan tebligatlar veya anket ya da araştırmada görev alan personel 
tarafından bilgi ile ilgili dokümanların istatistik birim yetkilisine verildiğine veya bilginin istenmesi 
amacıyla istatistik birimin ziyaret edildiğine ilişkin, Başkanlıkça belirlenen usullere uygun olarak 
tanzim edilmiş tutanaklar kullanılır. 
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Bu madde hükümleri sözleşme ile üçüncü kişilere yaptırılan anket ve araştırmalar için de uy
gulanır. 

Bu maddede sözü edilen idarî para cezalan sayım ve araştırma çalışması için mahalli komiteler 
kurulması durumunda, bu komitelerin başkanı tarafından; Programda belirtilmek koşuluyla sayım 
ve araştırmaların Kurum dışında başka kamu kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi 
durumunda bu kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri tarafından; diğer durumlarda ise Başkan
lığın merkez veya taşra teşkilatının en üst amirleri tarafından uygulanır. 

İdarî para cezalan 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir. Bu 
cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz 
edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz, zaruret görülmeyen 
hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandınlır. İtiraz üzerine verilen 
karar kesindir. 

Bu Kanuna göre verilen idarî para cezalan, 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

ALTINCI KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin görevlendirilmesi 
MADDE 59.- Bakanlıklar ile bağlı kuruluşlannda çalışanlardan memur ve diğer kamu görev

lisi statüsünde olanlar, kendilerinin ve kurumlarının muvafakati alınmak şartıyla ve aylık, ek gös
terge, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımlan kendi kurum-
lannca ödenmek kaydıyla geçici olarak Başkanlıkta görevlendirilebilir. 

Döner Sermaye İşletmesi 
MADDE 60.- Kurum bünyesinde, yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve kişilere bu Kanunda 

öngörülen hizmetlere ait yayın, bilgi, belge satışı ile bilgi işlem, dizgi, baskı, teknik danışman
lık, eğitim, proje ve araştırma hizmetlerini yerine getirmek üzere Döner Sermaye İşletmesi 
kurulmuştur. 

Döner Sermaye İşletmesi için genel bütçeden beşyüz milyar lira sermaye tahsis olunmuştur. Bu 
miktar Bakanlar Kurulu karanyla beş katma kadar artırılabilir. Bu suretle artınlan sermaye elde 
edilen kârla karşılanır. 

Döner sermaye; Kurum bütçesine bu amaçla konulan ödenekler, Hazinece verilecek aynî yar
dımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kâr ile bağış ve yardımlardan meydana gelir. 
Elde edilen net kâr, ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye miktanna ulaşıncaya kadar sermayeye 
ilave olunur. Her yıl sonunda kullanılmayan gelir, ertesi yıl döner sermaye gelirine ilave edilir. 
Bağış ve yardımlar bu maddede yazılı limite bağlı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir. 

Döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdiği giderler ile kiralama, satın alma, araç, gereç, araştır
ma, eğitim, tanıtım giderleri ile faaliyet alanına giren hizmetlerde çalıştırılacak personele bu Kanun 
kapsamında yapılacak her türlü ödemeler döner sermayeden karşılanır. Ayrıca, Kurumun dışardan 
aldığı hizmetlere karşılık yapılacak diğer ödemeler ve Döner Sermaye İşletmesi kullanımına tahsis 
edilen birimler ile hizmet veren birimlerin her türlü ihtiyaçlan da döner sermayeden karşılanabilir. 
Bu maddede sayılanlar dışında döner sermayeden herhangi bir harcama yapılamaz. 

Döner Sermaye İşletmesi; Kurumun hizmetlerine öncelik vermek ve aksatmamak kaydıyla, 
diğer kamu kurum ve kuruluşlanndan, yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almaya, 
vermeye, her türlü teknik işlemlere girişmeye ve gerektiğinde müştereken iş yapmaya yetkilidir. 
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Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanları, çalışma usul ve esasları, giderleri, işletilmesi, 
hesap usulleri ile alım satım işlemlerine ilişkin hususlar Maliye Bakanlığından alınacak görüş 
üzerine çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir. 

Atama 
MADDE 61.- 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların 

atamalan Başkan tarafından yapılır. 
Başkanlıkta; Daire Başkanı ve Bölge Müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı 
bentleri ile 68 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, 12 nci maddede sayılan yüksek öğretim 
kurumlarından mezun olmak şartlan aranır. 

Ayrıca, ana hizmet birimi Daire Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Bölge 
Müdürü kadrolarına atanmak için İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinde Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde belge almış olmak şarttır. 

Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek personelin atanma, yer değiştir
me, yükselme usul ve esasları yönetmeliklerle düzenlenir. 

Kadrolar 
MADDE 62.- Kadroların tespiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar, 

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre 
düzenlenir. 

MADDE 63.- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 
a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine, "Dış 

Ticaret Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye İstatistik Kurumu Uzman 
Yardımcıları," ibaresi; "Dış Ticaret Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye İstatis
tik Kurumu Uzmanlığına," ibaresi, 

b) "Zam ve tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "A-Özel Hiz
met Tazminatı" bölümünün (h) bendine "Dış Ticaret Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere 
"Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları," ibaresi, 

c) I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" başlığını taşıyan 
bölümünün (d) bendinde geçen "DİE Başkanı" ibaresi, "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı" olarak 
ve II sayılı Cetvelin "2-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluş
larında" başlığını taşıyan bölümünde yer alan "Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan Yardımcısı" 
ibaresi "Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı" olarak değiştirilmiş; I sayılı Ek Gösterge 
Cetvelinin "I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" başlığını taşıyan bölümünün (g) bendine "Türkiye İs
tatistik Kurumu Uzmanları" ibaresi; II sayılı Cetvelin "5-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluş
lar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" başlığını taşıyan bölümüne "Hukuk Müşaviri" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "İstatistik Müşaviri," ibaresi, 

Eklenmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler 
MADDE 64.- 13.6.1962 tarihli ve 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev; Yetki ve 

Kuruluşu Hakkında Kanun ile 8.6.1984 tarihli ve 219 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan
lığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 

Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 890) 



— 80 — 

GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan
lığı, merkez ve taşra teşkilatlarına ait taşınır ve taşınmaz mallar, araç, gereç, malzeme, demirbaş, 
taşıtlar ve her türlü hak ve yükümlülükler ile Başkanlıkta çalışan personel hiçbir işleme gerek kal
maksızın Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına devredilmiş sayılır. 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının, 2004 Malî Yılı harcamaları, 2004 Malî Yılı Bütçe 
Kanununun 17 nci maddesinin (a) fıkrasının (8) numaralı bendine istinaden Maliye Bakanı tarafın
dan yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 2004 yılı büt
çesinde yer alan ödeneklerden karşılanır. 

219 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesi ile kurulan Döner Sermaye İşletmesine ait taşınır ve 
taşınmaz mallar, araç, gereç, malzeme, demirbaş, taşıtlar ve her türlü hak ve yükümlülükler ile 
burada çalışan personel hiçbir işleme gerek kalmaksızın Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 
Döner Sermaye İşletmesine devredilmiş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Başkanlığın teşkilat ve kuruluşu, bu Kanun esaslarına göre yeniden 
düzenleninceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların 
kullanımına devam olunur. 

Bu Kanuna göre yeniden düzenleme ve atamalar yapılıncaya kadar Başkanlığın değişen veya 
yeniden kurulan birimlere verilen görevleri, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafın
dan yapılmaya devam edilir. Başkanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç bir yıl içinde bu Kanuna 
uygun hale getirir. Bu düzenlemelerde, öncelikle Başkanlık merkez teşkilatında çalışmakta olan 
personel, tercihleri, sağlık ve eş durumları da gözönüne alınarak, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 72 ve 76 ncı maddeleri çerçevesinde kazanılmış hak aylık dereceleri ve kadrolanyla 
birlikte altı ay içerisinde taşra teşkilatlarına nakledilir. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına ait kadrolar iptal edilerek 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış 
ve ekli (I) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin eki (I) sayılı cetvele Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4.- Bu Kanunda yapılan yeni düzenleme ile kadro ve görev unvanları değiş
meyenlerden bu Kanunda öngörülen şartlan taşıyanlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın yeni 
kadrolarına atanmış sayılır. Bu Kanuna göre kadro ve görev unvanlan değişen yahut kaldırılan veya 
gerekli şartları taşımayan personel, en geç altı ay içinde durumlanna uygun boş kadrolara atanır ve 
atama işlemi yapılıncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilir. 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 kadrolann ay
lık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklan toplamının net tutarının, eski 
kadrolarına bağlı olarak en son aldıklan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer 
malî haklan toplamının net tutanndan az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandık
ları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 

Kadro karşılığı sözleşmeli statüde çalışanlann sözleşmeleri, sözleşme süresi sonuna kadar 
devam eder. 
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GEÇİCİ MADDE 5.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Genel İdare Hizmetleri ve Tek
nik Hizmetler Sınıfına dahil "DİE Uzmanı" unvanını almış olanlar "Türkiye İstatistik Kurumu Uz
manı" unvanını, "DİE Uzman Yardımcısı" olarak atanmış bulunanlar "Türkiye İstatistik Kurumu 
Uzman Yardımcısı" unvanını bu Kanunun yayımlandığı tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın 
almış sayılırlar. 

Ayrıca, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Başkanlıkta "Avrupa Birliği Uzmanı" un
vanını almış olanlar "Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı" unvanını ve kadrosunu, "Avrupa Birliği 
Uzman Yardımcısı" unvanını almış olanlar ise "Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı" un
vanını ve kadrosunu başka bir işleme gerek kalmaksızın almış sayılırlar. Avrupa Birliği Uzman Yar
dımcısı unvan ve kadrosunda geçirilen süreler, tez süreleri açısından Türkiye İstatistik Kurumu Uz
man Yardımcısı unvan ve kadrolarında geçmiş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 6.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlıkta, başkan yardımcısı 
kadrosunda görev yapmakta olanlar, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer 
alan şartlar ile 13 üncü maddede yer alan şartlar aranmaksızın ve hiçbir işleme gerek kalmaksızın 
başkan yardımcısı kadrosuna, Bölge Müdürü kadrolarında görev yapmakta olanlar 61 inci mad
dedeki şartlar aranmaksızın ve hiçbir işleme gerek kalmaksızın Bölge Müdürü kadrosuna atanmış 
sayılırlar. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlıkta Daire Başkanı olarak görev yapmakta olan
ların yeniden Daire Başkanı olarak atanmaları durumunda, 61 inci maddede sayılan şartlar aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 7.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanının 
görevi sona erer. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı kadro ve görevine, bu Kanunda yer alan şart
lan taşıyanlar arasından, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde müşterek 
kararname ile beş yıl süre için yeni atama yapılır. Atama yapılıncaya kadar, eski Başkan görevine 
devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 8.- Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Başkanlıkça en geç bir yıl içerisin
de hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmelik
lerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Diğer mevzuatta Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına yapılmış olan atıflar, Türkiye İstatis
tik Kurumu Başkanlığına, 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev; Yetki ve Kuruluşu Hak
kında Kanun ile 219 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnameye yapılmış olan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 9.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlıkta 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre çalışmakta olan geçici personelden, üç 
ay içinde Başkanlıkça belirlenecek şartlara uygun olanların memurluğa geçmek için yazılı olarak 
müracaat etmeleri kaydıyla, Devlet Personel Başkanlığı tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi Başkanlığına yaptırılan merkezi kamu personeli seçme sınavlarının herhangi birinden en 
az yetmiş puan alanlardan başarı sırasına göre ve sayısı Başkanlıkça belirlenmek üzere iki yılını dol
durmuş olanlar asaleten; iki yıldan az hizmeti olanlar aday memur olarak durumlarına uygun kad
rolara atanırlar. 
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Yürürlük 
MADDE 65.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 66.- 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 V. 

B. Atalay 

Ulaştırma Bakanı 

B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

A. Şener 

Devlet Bakanı 

A. Babacan 

Devlet Bakanı V. 

A. Coşkun 

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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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; resmî istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ilişkin 

temel ilkeleri ve standartları belirlemek; ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda veri ve bilgilerin derlen
mesini, değerlendirilmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını, dağıtımını ve Resmî 
İstatistik Programında istatistik sürecine dahil kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak 
üzere, Türkiye İstatistik Kurumunun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Tanımlar 
MADDE 2.- Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK), 
b) Konsey: İstatistik Konseyini, 
c) Başkanlık: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığını, 
d) Başkan: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını, 
e) Kurum ve kuruluşlar: Başbakanlık ve bakanlıklar ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluş

larını, mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik ve şirketlerini, Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve üniversiteler de dahil olmak üzere, 
tüzel kişiliği haiz enstitü, teşebbüs, teşekkül, birlik, döner sermaye, fon ve sair adlarla kurulmuş 
olan diğer kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, 

f) Program: Resmî İstatistik Programını, 
g) Resmî istatistik: Türkiye İstatistik Kurumu veya Programda yer alan konularda istatistik 

üretecek kurum ve kuruluşlar tarafından derlenen verilerin, kitle özelliklerini ortaya koymak 
amacıyla işlenmesi ile elde edilen bilgiyi, 

h) İstatistiki birim: Yapılan sayım veya örnekleme çalışmalarına konu olan, hakkında veri top
lanacak gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşları, 

i) Kitle: Sayım veya örneklemeye konu olan istatistiki birim veya alt birimlerin tamamını, 
j) Sayım: Kitle özelliklerini ortaya koymak üzere ilgili tüm istatistiki birimlerden veri derlen

mesini, 
k) Örnekleme: Kitleyi oluşturan istatistiki birimler arasından kitleyi temsil etmek üzere belli 

sayıda birimin seçilmesi işlemini, 
1) Ulusal kayıt sistemi: Kurum ve kuruluşların idarî işlemlerini yürütmek amacıyla kayıt altına 

aldıkları bilgilerin standartlaştırılarak tanımlanmış tek bir numara vasıtasıyla ulusal düzeyde ilgili 
diğer kurum ve kuruluşların kayıtlan ile konuşabilirliğinin sağlandığı veri tabanı sistemini, 

m) Alan çalışması: İstatistik çalışmalarıyla ilgili her türlü veriyi derlemek üzere istatistiki birim 
ile görüşülmesi, bilgilerin anket formuna aktarılması ve bu formların Başkanlığa teslimine kadar 
geçen sürede yapılan çalışmaları, 

n) Veri: Anket veya idarî kayıtlar yoluyla elde edilen nicel ve/veya nitel istatistiki bilgileri, 
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o) Bireysel veri: Hakkında bilgi toplanan istatistiki birimlerin, özellikleri ile birlikte tanımlan
dığı veriyi, 

p) Doğrudan tanınma: Bir istatistiki birimin kimliğinin adı, adresi veya resmen verilmiş ve 
genel olarak bilinen bir kimlik numarası ile ortaya çıkarılmasını, 

r) Dolaylı tanınma: Bir istatistiki birimin kimliğinin, doğrudan tanımlamada yer almayan diğer 
özelliklerinden faydalanılarak ortaya çıkarılmasını, 

s) Gizli veri: İstatistik birimin doğrudan veya dolaylı bir şekilde özellikleri ile birlikte 
tanmabilmesine ve bu şekilde bireysel bilgilerin açığa çıkanlmasına imkân sağlayan bireysel veya 
tablo halinde saklı tutulan veriyi, 

t) İstatistik amaçlı kullanım: İstatistik birimlerden toplanan verilerin sadece istatistiki tabloların 
oluşturulması ve istatistiki analizlerin yapılması için kullanımını, 

u) Dağıtım: Kullanılan şekil ve araçlara bakılmaksızın, istatistiki bilgilerin kullanıcılara sunul
masını, 

ifade eder. 
İKİNCİ KISIM 

Resmî İstatistik Programı, Bilgi Derleme ve Gizlilik 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Resmî İstatistik Programı, İlkeler, Uygulama Esasları ve Makamları 
Resmî İstatistik Programı 
MADDE 3.- Resmî İstatistik Programı, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan konular

da üretilecek resmî istatistiklere ilişkin çerçeveyi oluşturur. Sayım ve araştırmalar Program çer
çevesinde yapılır. 

Program; mevcut kaynaklan, cevap verenlerin üzerindeki yükü, fayda-maliyet ilişkisini göz 
önüne alarak, ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim, teknoloji ve ihtiyaç duyduğu 
diğer alanlardaki durumunun tespit edilmesi ve izlenmesi için gereken istatistikleri kapsar. 

Program, Konseyin istişari görüşleri doğrultusunda Başkanlık tarafından beş yıllık olarak 
hazırlanır ve Bakanlar Kuruluna sunulur. Program, Bakanlar Kurulu karannın Resmî Gazetede 
yayımlanmasıyla yürürlüğe girer. Gerekli hallerde Programda değişiklik, ilgili kuruluşlann görüşü 
alınarak Başkanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karan ile yapılır ve Resmî Gazetede yayım
lanır. Programın yürütülmesinden Başkanlık sorumludur. 

Başkanlık, Programın uygulanması konusunda Konseye sunulmak üzere Yıllık İzleme Rapor-
lan hazırlar ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurur. 

İlkeler 
MADDE 4.- Resmî istatistiklerin kalitesinin geliştirilmesi için Program kapsamında üretilen 

istatistikler, güvenilirlik, tutarlılık, tarafsızlık, istatistiki gizlilik, güncellik ve şeffaflık ilkelerine 
göre hazırlanır ve uygulanır. 

Resmî istatistiklerin gerçekleri yansıtmasının sağlanması, tüm kullanıcılara tarafsız ve eş 
zamanlı olarak sunulması, gizlilik ilkesine riayet edilmesi, kamuoyunun bilgi edinme hakkının 
gözetilmesi temel esaslardır. 
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Resmî istatistiklerin kalitesinin ve ilkelere uygunluğunun değerlendirilebilmesi için gerekli 
tüm bilgiler ve resmî istatistik üretiminde kullanılan yöntemler kamuoyuna açıklanır. 

Programı uygulayan tüm kurum ve kuruluşlar ile görevliler, bu Kanunda ve bu Kanuna 
dayanılarak çıkarılacak her türlü düzenleyici işlemlerde belirtilen ilkelere uymakla yükümlüdür. 

Uygulama esasları 
MADDE 5.- Programda; üretilecek tüm resmî istatistiklerin amaç, kapsam, yöntem, sıklık, iş 

planı ve dağıtım ilkeleri ile çalışmayı yürütecek ve koordine edecek kurum ve kuruluşlar açıkça 
belirtilir. 

Söz konusu kurum ve kuruluşlar, Programda kendilerine verilen görev ve sorumlulukları belir
tilen zamanda yerine getirmekle yükümlüdür. Bu görev ve sorumluluklar Programın yürürlüğe gir
mesiyle başlar. 

Uygulama makamları 
MADDE 6.- Resmî istatistikler Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ve Programda belirtilen 

kurum ve kuruluşlar tarafından üretilir, dağıtılır ve yayımlanır. Kurum ve kuruluşların, görev alan
ları ile ilgili resmî istatistiklere ilişkin veri derleme, değerlendirme ve yayımlama görev ve yetkisi 
Programda açıkça belirtilir. Bu kurum ve kuruluşlar, talep edilmesi durumunda, derlenen verileri is
tenilen zamanda Başkanlığa vermekle yükümlüdür. Diğer yasal düzenlemelerdeki gizlilik hüküm
leri belirtilerek Kuruma iletilen veri ve bilgilerin korunmasında ve saklanmasında söz konusu giz
lilik hükümleri aynen uygulanır. Başkanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından derlenen resmî istatis
tikleri de yayımlayabilir ve dağıtabilir. 

Kurum ve kuruluşların Programda yer almayan istatistiki konulardaki çalışmaları ile gerçek 
kişiler veya özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlarca yapılan sayım veya araştırmalara ait 
sonuçlar resmî istatistik olarak kabul edilmez. 

İstatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel 
kişiliğine sahip kuruluşlar, araştırmalarının sonuçlarını basın ve yayın yoluyla kamuoyuna açık
lamaları halinde, araştırmanın kapsam, örnekleme yöntemi ve örnek hacmi, veri derleme yöntemi 
ve uygulama zamanını araştırma sonuçlarıyla birlikte kamuoyuna açıklamakla yükümlüdürler. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bilgilerin Toplanması, Dağıtımı ve Gizliliği 

Bilgi isteme, bilgilerin doğruluğunu araştırma, kontrol ve saklama 
MADDE 7.- Başkanlık, Kurumun görev alanına giren konularla ilgili sayım ve araştırmalarda, 

istatistik üretimi için gerekli gördüğü her türlü ortamdaki veri ve bilgiyi, tüm istatistiki birimlerden, 
Başkanlıkça belirlenen şekil, süre ve standartlarda doğrudan isteme yetkisine sahiptir. 

Başkanlık, gerektiğinde verilen veri veya bilgilerin doğruluğunu araştırmaya, kontrol etmeye, 
ilgililerden ek bilgi ve belge istemeye, araştırma ve kontroller sonucu düzenlenecek belgelerle ger
çek veri ve bilgiyi belirlemeye yetkilidir. 

Başkanlığın veri ve bilgi derleme ve yayımlama işlemleri dahil her türlü faaliyetleri elektronik 
ortamda yapılabilir, arşivlenebilir ve elektronik imza kullanılabilir. 

Elektronik ortamda tutulan bilgilere ilişkin belgeler, bu veri ve bilgilerin kesinleşip kullanıma 
açık hale gelmesine kadar saklanır ve bu sürenin sonunda imha edilir. 
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Cevap verme yükümlülüğü 
MADDE 8.- İstatistiki birimler, kendilerinden istenen veri veya bilgileri, Başkanlığın belir

leyeceği şekil, süre ve standartlarda eksiksiz ve doğru olarak ücretsiz vermekle yükümlüdür. 
İdarî verilere erişim 
MADDE 9.- Kurum ve kuruluşlar, resmî istatistik üretiminde kullanılmak üzere, kendi görev 

alanlan ile ilgili konularda topladıklan, işledikleri ve sakladıkları kayıt ve diğer veri dosyalannı ve 
her türlü harita ile uzaktan algılanmış veriyi, belirlenen süre içerisinde ücret talep etmeksizin Baş
kanlığa vermek veya kullanımına açmakla yükümlüdürler. 

Ulusal kayıt sistemleri 
MADDE 10.- Kurum ve kuruluşlar kendi görev alanlanna ilişkin ulusal kayıt sistemlerini Baş

kanlığın belirlediği standartlarda oluşturmak, güncellemek ve Başkanlığın istatistik amaçlı kul
lanımına açmakla yükümlüdür. 

Bu konuda yapılacak her türlü mevzuat çalışmalannda Başkanlığın uygun görüşü alınır. 
Sınıflamalar 
MADDE 11.- Kurum ve kuruluşlar, Başkanlık tarafından oluşturulan istatistik amaçlı tanım ve 

sınıflamalan kullanmakla; kendi ihtiyaçlan doğrultusunda belirleyecekleri sınıflamalan kullan-
malan halinde ise, Başkanlığın belirlediği sınıflamalara dönüştürülmesini sağlayacak tedbirleri al
makla yükümlüdür. 

İstatistik sonuçlarına erişim 
MADDE 12.- Başkanlık ve Programda yer alan kurum ve kuruluşlar, üretilen resmî istatistik

lere, Programda belirtilen standart ve yayın tarihine uyarak, tüm kullanıcılann kolay ve eşit şartlar
da erişmesini sağlayacak tedbirleri alırlar. 

Kurum tarafından derlenen istatistiki bilgiler, kullanıma açılmadan önce herhangi bir şahsa 
veya makama verilemez. 

Gizli veriler 
MADDE 13.- Gizli verilere yalnızca resmî istatistik üretiminde görev alanlar, görevlerini 

yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduklan ölçüde erişebilirler. 
Bireysel verinin toplulaştınlması ile oluşturulan veri tablosunun herhangi bir hücresindeki is

tatistiki birim sayısının üçten az olması veya birim sayısı üç ve daha fazla olduğu halde bir veya iki 
istatistiki birimin hakim durumda olması halinde ilgili hücredeki veri gizli kabul edilir. 

Resmî istatistiklerin üretilmesi için toplanan, işlenen ve saklanan verilerden gizli olanlan, 
idarî, adlî ve askeri hiçbir organ, makam, merci veya kişiye verilemez, istatistik amacı dışında kul
lanılamaz ve ispat aracı olamaz. Bu bilgileri derleyen ve değerlendiren memurlar ve diğer görev
liler de bu yasağa uymak zorundadır. Bu yükümlülük, görevlilerin görevlerinden aynlmalanndan 
sonra da devam eder. 

Resmî istatistik üreten kurum ve kuruluşların yetkilileri tarafından, gizli verilerin hukuka ay
kırı erişimine, açıklanmasına veya kullanımına karşı her türlü önlem alınır. 

Herkese açık kaynaklardan elde edilen veri veya bilgiler gizli kabul edilmez. 
İstatistiki birimin, kendisine ait gizli verilerin açıklanmasına yazılı onay vermesi halinde, veri 

gizliliği ortadan kalkar. 
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Gizli veriler, ancak doğrudan veya dolaylı tanımlamaya yol açmayacak şekilde diğer bilgiler
le birleştirilerek yayımlanabilir. 

Veri gizliliği ve güvenliğine ilişkin usul ve esaslar, ulusal ve uluslararası ilkeler doğrultusun
da, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Bireysel verilerin kullanımı 
MADDE 14.- Bireysel veriler, istatistiki birimlerin doğrudan veya dolaylı olarak tanınmasına 

yol açacak bölümleri gizlendikten sonra, münferit birimlere atıfta bulunmayan bilimsel amaçlı araş
tırmalarda kullanılması kaydı ve Başkanlığın yazılı izniyle verilebilir. Bireysel verileri kullanma 
hakkı elde edenler, bu verileri üçüncü şahıslara veremezler. 

İstatistiki birimlerin hakları 
MADDE 15.- Resmî istatistiklerin üretimi için veri veya bilgi talep edilen istatistiki birimler, 

sayımın veya araştırmanın amacı, kapsamı, istatistiki verinin gizliliğinin sağlanması için alınan ön
lemler ve haklan ile ilgili konularda 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, bilgi 
edinme, kendilerine ait gizli verinin izinsiz açıklanması durumunda da maddi ve manevi her türlü 
zarannın tazmin edilmesini isteme hakkına sahiptir. 

Kendilerine ait gizli verilerin açıklanması nedeniyle açılan davalarda Başkanlık veya diğer 
kurum ve kuruluşlar aleyhine tazminata hükmedilmesi durumunda, bu hususta kusuru olan memur 
ve diğer görevlilere genel hükümlere göre rücu edilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Türkiye İstatistik Kurumu 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş, Görev ve Teşkilât Yapısı 

Türkiye İstatistik Kurumu 
MADDE 16.- Bu Kanunun uygulanmasını sağlamak ve kanunla kendisine verilen görevleri yerine 

getirmek üzere Türkiye İstatistik Kurumu kurulmuştur. Kurum kısaca "TÜİK" olarak adlandınlır. 
Kurum Başbakanlığa bağlı olup, Başbakan, Kurumun yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gör

düğü takdirde bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. 
Bilimsel ve teknik özerklik 
MADDE 17.- Programın uygulanmasında, Kurum çalışanları ile diğer uygulayıcı birimlere, 

veri kaynakları, istatistiki yöntem ve süreçlerinin seçimi, dağıtımın içerik, şekil ve zamanı ve istatis
tiki gizliliğin uygulanması başta olmak üzere, hiçbir konuda talimat verilemez. 

Türkiye İstatistik Kurumunun görev ve yetkileri 
MADDE 18.- Kurumun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Resmî İstatistik Programını hazırlamak, 
b) Program ile belirlenen istatistiki faaliyetlerin yürütülmesini organize etmek ve uygulan

masını sağlamak, 
c) Resmî istatistiklerin üretimi sırasında kullanılacak istatistiki yöntemleri, tanımları, sınıf

lamaları ve standartlan, ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak belirlemek, 
d) Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli 

görülen diğer alanlardaki istatistiklerini derlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve yayımlamak, 
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e) Resmî istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak, 
f) İstatistik alanındaki bilimsel araştırma teknikleri ile istatistiki yöntem ve bilgi teknolojilerine 

ilişkin gelişmeleri takip etmek ve bunlann uygulanması için gerekli önlemleri almak, 
g) İstatistik alanındaki ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak istatistiki veri ihtiyacı 

duyulan alanlan ve veri derleme yöntemlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde belirlemek, 
h) Programın kurum ve kuruluşlara verdiği resmî istatistik görevlerinin yerine getirilmesini iz

lemek, bu kurumlarca üretilen istatistiklerin uluslararası standartlara uygunluğunu incelemek, kalite 
kontrolünü yapmak ve bu konularda teknik destek ve koordinasyonu sağlamak, 

i) Kalkınma planlan, programlar, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde, 
Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalannı belirlemek; Kurumun stratejik planlanna, yıl
lık amaç ve hedeflerine bağlı olarak teşkilât yapısını, hizmet kalite standartlannı, yönetim hizmet 
ve süreçlerini sürekli geliştirici tedbirler almak, 

j) Programın uygulanmasına ilişkin Yıllık İzleme Raporlannı hazırlamak, 
k) İstatistiki bilgilerin saklanmasını, kullanıcıya sunulmasını, bu alanlara ilişkin sistemlerin 

geliştirilmesini ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturul
masını koordine etmek, 

1) Ulusal kayıt sistemlerinin oluşturulmasında standartlan tanımlamak, uygulamak ve kurum-
lararası koordinasyon ile uygulanmasını sağlamak, 

m) Uluslararası düzeyde karşılaştırmalar yapmak amacıyla diğer ülkelere veya ülke gruplanna 
ait göstergeleri takip etmek, değerlendirmek ve gerekli durumlarda yayımlamak, 

n) İhtiyaç duyulan alanlarda veri üretilmesi, teknik kapasitenin geliştirilmesi ve güçlendiril
mesi amacıyla, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma ve teknik yar
dım projeleri hazırlamak, geliştirmek ve yürütmek, 

o) İstatistikle ilgili konularda diğer ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak ve 
uluslararası toplantılar düzenlemek, 

p) Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
Başkanlık, yüksek öğretim kurumlannın görevleri saklı kalmak şartıyla, Kurumun görev 

alanına giren konularda üniversiteler ve diğer eğitim kurumlan ile işbirliği yaparak ulusal ve ulus
lararası eğitim ve araştırma merkezleri kurabilir. 

Teşkilât 
MADDE 19.- Türkiye İstatistik Kurumu; İstatistik Konseyi ve Türkiye İstatistik Kurumu Baş

kanlığından oluşur. 
İKİNCİ BÖLÜM 
İstatistik Konseyi 

İstatistik Konseyi 
MADDE 20.- Programın hazırlanmasına, uygulanmasına, resmî istatistiklerin gelişimine ve iş

levlerine ilişkin tavsiyelerde bulunmak, resmî istatistik ihtiyaçlannı tespit etmek, değerlendirmek 
ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere İstatistik Konseyi oluşturul
muştur. 
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( 
Konsey; Bakanlık Müsteşarları, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Dış 

Ticaret Müsteşarı, Gümrük Müsteşarı, Denizcilik Müsteşarı, Devlet Personel Başkanı, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Başkam, Yükseköğretim Kurulunca üniversitelerden Kurumun görev 
alanı ile ilgili çalışmalarda bulunanlar arasından seçilecek bir öğretim üyesi, Türkiye Odalar ve Bor
salar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, istatistik alanında faaliyet gösteren ve en fazla öğretim 
elemanı üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanı ve istatistiki sonuçlar içeren araştırma 
faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin üye olduğu en fazla üyeye sahip 
sivil toplum kuruluşunun başkanından oluşur. Konsey üyeleri, toplantılara katılamamaları halinde, 
yerlerine yetkilendirilmiş birer temsilci görevlendirirler. 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları Konseyin doğal üyesidir. Konsey 
yılda en az bir defa toplanır. 

Konseyin görüşeceği konuların özelliklerinin gerektirmesi halinde, diğer kurum ve kuruluşlar 
ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Başkanlık yetkilileri oy hakkı olmaksızın Konsey top
lantılarına çağrılabilir. 

Kurum Başkanı, Konseyin de başkanıdır. Konseyin sekreterya hizmetleri Başkanlık tarafından 
yürütülür. 

Konseyin çalışmaları için yapılacak giderler Kurum bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 
Konseyin çalışma usul ve esasları Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Başkanlık 

Başkanlık teşkilâtı 
MADDE 21.- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı; merkez ve taşra teşkilâtından meydana gelir. 

Merkez teşkilâtı, ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. 
Başkanlığın merkez teşkilâtı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Başkanlıkta, daire başkanlıkları ve 
bölge müdürlükleri bünyesinde işlerin niteliğine göre, devamlı veya geçici gruplar ve takımlar oluş
turulabilir. Başkan bu yerlere kadrolan uhdelerinde kalmak üzere sorumlular görevlendirir. 

Başkan 
MADDE 22.- Başkan, Türkiye İstatistik Kurumunun en üst yöneticisi olup, Başkanlık hizmet

lerini, mevzuat hükümlerine, resmî istatistik programına, Kurumun amaç ve politikalarına, stratejik 
planına, performans göstergelerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekle görev
li ve yetkilidir. Başkan, Başbakana karşı sorumludur. 

Başkanlığa atanma şartları ve usulü 
MADDE 23.- Başkanlığa atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen 

genel şartlara ilave olarak; 
a) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının istatistik, matematik ve sosyoloji 

bölümleri ile iktisat, işletme, iktisadi ve idarî bilimler, siyasal bilgiler, mühendislik ve hukuk fakül
telerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek 
öğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Kurumun görev alanı ile ilgili 
konularda en az daire başkanı, dengi veya üstü kadrolarda asgari iki yıl görev yapmış ya da üniver
sitede en az beş yıl öğretim üyesi olarak çalışmış olmak, 

şartları aranır. 
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Başkan, Bakanlar Kurulu Karan ile beş yıl süre için atanır. Süresi dolan Başkan aynı göreve bir 
defaya mahsus olmak üzere tekrar atanabilir. Başkanın görev süresi dolmadan görevine son verilemez. 
Başkan, ancak, resmî sağlık kurulu raporuyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek durumun 
tespiti veya atamaya ilişkin şartlan kaybetmesi halinde atama usulüne göre süresi dolmadan görevden 
alınabilir. 

Başkan Yardımcıları 
MADDE 24.- Başkanlıkta Başkana yardımcı olmak üzere üç başkan yardımcısı atanabilir. 

Bunlardan en az birinin daha önce Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı unvanını almış olması şartı 
aranır. Başkan Yardımcılan Başkana karşı sorumludur. 

Başkan Yardımcılıklanna yapılacak atamalarda, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununda ön
görülen genel şartlar ile 23 üncü maddede sayılan yüksek öğretim kurumlarından mezun olmalan 
ve İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye 
Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde belge almış olmalan şartı da aranır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ana Hizmet Birimleri 

Ana hizmet birimleri 
MADDE 25.- Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır: 
a) Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire Başkanlığı, 
b) Tanm ve Çevre İstatistikleri Daire Başkanlığı, 
c) Sanayi ve İş İstatistikleri Daire Başkanlığı, 
d) Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı, 
e) Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı, 
f) Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, 
g) Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığı, 
h) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanlığı. 
Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire Başkanlığı 
MADDE 26.- Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Ulusal hasıla hesaplamaları ve analiz çalışmalan yapmak, 
b) Endüstrilerarası işlemler ile ilgili hesapları yapmak, ulusal girdi-çıktı tablolan oluşturmak, 
c) Ulusal hesaplar sisteminde öngörülen uydu hesaplan ile diğer hesaplan yapmak, 
d) Tüketici ve üretici düzeyinde oluşan fiyat hareketlerini izlemek amacıyla veri derlemek, 

tüketici ve üretici fiyat endeksleri ile satınalma gücü paritesi göstergelerini hesaplamak, 
e) Dış ticaret istatistiklerine ait bilgileri derlemek ve değerlendirmek, 
f) Görev alanına giren konularda standartları ve metodolojik gelişmeleri takip etmek, ulusal ve 

uluslararası proje çalışmalarını yürütmek, 
g) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Tarım ve Çevre İstatistikleri Daire Başkanlığı 
MADDE 27.- Tarım ve Çevre İstatistikleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Tarım sektörüne ait istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek, 
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b) Toprak kullanımı, tarımsal üretim, tarımsal yapı ve tarım sektörünün alt sektörlerine ilişkin 
istatistiki araştırmalar yapmak, değerlendirmek ve ilgili göstergeleri hesaplamak, 

c) Tarımsal denge ve tarım sektörü ekonomik hesapları konusunda çalışmalar yapmak, ilgili 
göstergeleri hesaplamak, 

d) Çevre kapsamında yer alan su, hava, toprak, atıksu, katı atık, kirlilik ve kirletici emisyonlar, 
biyoçeşitlilik, çevre koruma harcamalan istatistikleri ve su, hava, toprak, gürültü, görüntü kirlilik
leri istatistikleri ile ilgili araştırmaları yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ölçüm ve göz
leme dayalı olarak derlenen verileri değerlendirmek, 

e) Doğal kaynak muhasebesi için gerekli verileri derlemek, 
f) Görev alanına giren konularda standartları ve metodolojik gelişmeleri takip etmek, ulusal ve 

uluslararası proje çalışmalarını yürütmek, 
g) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Sanayi ve tş İstatistikleri Daire Başkanlığı 
MADDE 28.- Sanayi ve İş İstatistikleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Madencilik ve taş ocakçılığı, imalat sanayii, elektrik, gaz, su, enerji, inşaat ve benzeri 

konularda ihtiyaç duyulan istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek, 
b) Ulaştırma, haberleşme, depolama, mali aracı kuruluş faaliyetleri, iş hizmetleri ve kişisel hiz

metler, kâr amacı gütmeyen kuruluş faaliyetleri, toptan ve perakende ticaret, otel, lokanta ve diğer 
konularda istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek, 

c) Görev alanına giren konularda standartları ve metodolojik gelişmeleri takip etmek, ulusal ve 
uluslararası proje çalışmalarını yürütmek, 

d) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı 
MADDE 29.- Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Nüfus, konut, eğitim, kültür, turizm, sağlık, spor, adalet, medya, siyaset ve sosyal içerikli konular

da ihtiyaç duyulan istatistiki bilgileri derlemek, değerlendirmek ve ilgili göstergeleri hesaplamak, 
b) Demografı alanında ihtiyaç duyulan istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek, 
c) Sosyal güvenlik, sosyal koruma ve tüketicinin korunması alanında ihtiyaç duyulan istatistiki 

bilgileri derlemek ve değerlendirmek, 
d) İşgücü piyasası, gelir dağılımı, tüketim harcamaları, yaşam koşullan ile ilgili araştırmalar 

yapmak ve sonuçlannı değerlendirmek, 
e) Görev alanına giren konularda standartları ve metodolojik gelişmeleri takip etmek, ulusal ve 

uluslararası proje çalışmalannı yürütmek, 
f) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı 
MADDE 30.- Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Kurumun tüm sayım ve araştırmalarına ilişkin metodolojik çalışmalar ve analizler yapmak, 
b) Veri kalitesi ve veri analiz yöntemleri üzerinde çalışmalar yürüterek ilgili birimlere uy

gulamada destek sağlamak, 
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c) Resmî istatistikler kapsamında örnekleme yöntemine ilişkin gelişmeleri takip ederek uy
gulamak, 

d) Resmî istatistikler kapsamında ele alman temel tanım, kavram ve sınıflamalarla ilgili çalış
maları yürütmek, bu kapsamda Kurum içi ve dışı koordinasyonu sağlamak, 

e) İstatistik amaçlı ulusal kayıt sistemlerinin standartlarını oluşturmak, bu standartların ulusal 
düzeyde kullanımı için işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

f) Adres kayıtlarının ilgili sayısal haritalarla birlikte yönetimini sağlamak, 
g) Görev alanına giren konularda standartları ve metodolojik gelişmeleri takip etmek, ulusal ve 

uluslararası proje çalışmalarını yürütmek, 
h) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Dış İlişkiler Daire Başkanlığı 
MADDE 31.- Dış İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Başkanlığın uluslararası kuruluşlar ve ülkelerin ulusal istatistik kuruluşları ile istatistik 

alanındaki ilişkilerini ve işbirliği çalışmalarını koordine etmek, 
b) Uluslararası istatistik standartlarına uyum çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak, 
c) Ülkelere veya ülke gruplarına yönelik istatistik işbirliği projelerini, teknik yardım program

larını ve protokollerini hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak, 
d) Finansmanı uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan dış kaynaklı istatistik projelerini an

laşmalar çerçevesinde yönetmek, 
e) Kurumun görev alanıyla ilgili konularda Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarını ve 

projelerini koordine etmek, 
f) Uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin ulusal istatistik kuruluşları tarafından düzenlenen 

istatistik konulu toplantıları, eğitim ve burs programlarını takip etmek, bu faaliyetlere katılım 
konusunda gerekli çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak, 

g) Uluslararası toplantı, eğitim programı ve danışmanlık hizmetleri düzenlemek, 
h) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığı 
MADDE 32.- Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Yurt içi ve yurt dışı kurum, kuruluş ve kişilerin istatistiki yayın, veri/bilgi taleplerini kar

şılamak, 
b) Yayın ve veri/bilgi abonelik işlemlerini yürütmek, 
c) İstatistiki veri/bilgi arz ve talep analizleri ve kullanıcı memnuniyetine ilişkin araştırmalar 

yapmak, 
d) Başkanlıkça uygun görülen veri/bilgi ve göstergeleri yayımlamak ve dağıtmak, 
e) Kütüphane hizmetlerini yürütmek, 
f) Kurum yayınlarının basılı ve manyetik ortamda arşivlenmesini sağlamak, 
g) Görev alanına giren konularda standartları ve metodolojik gelişmeleri takip etmek, ulusal ve 

uluslararası proje çalışmalarını yürütmek, 
h) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanlığı 
MADDE 33.- Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Başkanlığın bilişim stratejisini hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek, yazılım ve 

donanım alt yapısı ile ilgili tüm işleri koordine etmek ve yürütmek, 
b) Sayım ve araştırmaların kurumsal otomasyon projelerinin bilişim boyutunda sistem analiz 

ve tasarım çalışmalarını ve hizmetlerini ilgili birimlerle işbirliği içerisinde gerçekleştirmek, 
c) Elektronik imzanın kullanımı ile veri ve bilginin elektronik güvenliğinin ve gizliliğinin sağ

lanması yönünde tedbirler almak, 
d) Kurum bilgi mimarisinin hazırlanması, veri tabanlarının kurulması, güncellenmesi ve arşiv-

lenmesi çalışmalarını yapmak, 

e) Başkanlığın ulusal ve uluslararası elektronik haberleşmesini ve bilgi paylaşımını sağlamak 
amacıyla uygulamalar tasarlamak, geliştirmek ve yönetmek, 

g) Kurumlararası veri değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak, 
h) Görev alanına giren konularda standartları ve metodolojik gelişmeleri takip etmek, ulusal ve 

uluslararası proje çalışmalarını yürütmek, 
i) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Danışma Birimleri 

Danışma birimleri 
MADDE 34.- Başkanlığın danışma birimleri şunlardır; 
a) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 
b) Hukuk Müşavirliği, 
c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 
Ayrıca, Kurumun görev alanına giren, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Başkanlığa yar

dımcı olmak ve danışma kurulları, özel ihtisas komisyonları, inceleme-araştırma grupları, Veri 
Kalite Kontrol Kurulu ile Yayın ve Dağıtım Kurulu çalışmalarında yer almak üzere en fazla on is
tatistik müşaviri görevlendirilebilir. 

İstatistik müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 
öngörülen genel şartlar ile 23 üncü maddede sayılan yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak 
ve İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye 
Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde belge almış olmak ya da Başkanlıkta daire başkanı veya üstü 
kadrolarda en az iki yıl görev yapmış olmak şartlan aranır. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
MADDE 35.- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde, 

Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını hazırlamak, 
b) Programı ve Yıllık İzleme Raporlarını ilgili ve sorumlu kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

içerisinde hazırlamak, 
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c) Program çerçevesinde Kuruma verilen görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını 
tespit etmek, Kurumun ana hizmet politikasının ve planlarının bu esaslara uygun olarak hazırlan
masını koordine etmek, 

d) Başkanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, 
e) Kurum bütçesini stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlamak, Kurum faaliyetlerinin 

bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 
f) Başkanlığın yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri top

lamak, analiz etmek, yorumlamak ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, 
g) Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerek

li hazırlıkları yapmak, 
h) Kurumda yapılacak yeni düzenlemeler ve ihdas edilecek birimler için düzenleyici etki 

analizi yapmak, 
i) Kurumun görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, 

kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve 
genel araştırmalar yapmak, 

j) Konseyin sekreterya hizmetlerini yürütmek, 
k) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 36.- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Başkan, Başkanlık birimleri ve bakanlıklar tarafından gönderilen kanun, tüzük ve yönet

melik tasarıları ile diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmek, 
b) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında 

almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 
c) 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bil

gileri hazırlamak, taraf olduğu idarî davalarda Başkanlığı temsil etmek veya Başkanlıkça hizmet 
satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek, 

d) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
MADDE 37.- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve yürütülmesini sağlamak, 
b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, 

süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak, 
c) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 

ALTINCI BÖLÜM 
Yardımcı Hizmet Birimleri 

Yardımcı hizmet birimleri 
MADDE 38.- Başkanlığın yardımcı hizmet birimleri şunlardır: 
a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, 
b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı. 
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İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 
MADDE 39.- İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Başkanlığın insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve teklifler

de bulunmak, 
b) Başkanlık personelinin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini 

yürütmek, 
c) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, 
d) Program kapsamındaki kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim programları hazırlamak ve uy

gulamak, 
e) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Eğitim program ve hizmetleri ile katılma şartlan, süreleri, belgeleme usulleri ve diğer hususlar 

yönetmelikle tespit olunur. 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
MADDE 40.- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Başkanlığın ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, sağ
lık ve benzeri idarî ve mali hizmetleri yürütmek, 

b) Taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmak, 
c) Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek, 
d) Kuruma ait hizmet binalarının iç ve dış koruma hizmetini, 10.6.2004 tarihli ve 5188 sayılı 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde yerine getirmek, 
e) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Kurul, Komisyon ve Gruplar 

Veri Kalite Kontrol Kurulu 
MADDE 41.- Başkanlıkta, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilâtının istatistik çalışmaları ve 

Programda yer alan istatistiklerin üretimine yönelik alan çalışmaları ile diğer kayıtlardan başlayıp, 
verilerin yayımlanmasına kadar geçen tüm süreçleri bilimsellik ve uluslararası standartlara uygun
luk açısından incelemek ve değerlendirmek ve gerektiğinde yerinde kalite kontrol çalışmaları yap
mak üzere Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturulur. 

Kurul, Başkanın görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, Yöntem Araştır
maları Daire Başkanı, ana hizmet birimlerinden en az iki daire başkanı ve en az bir istatistik 
müşavirinden oluşur. Kurulun çalışmalarına yardımcı olmak üzere Başkanlıkça geçici veya sürekli 
çalışma grupları oluşturulabilir. Bu gruplarda, kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlen
dirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen personelin aylık, ek gösterge, ödenek, her türlü zam ve taz
minatları ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumlarınca ödenir. Kurulun sekreterya 
hizmetleri, Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. 

Veri Kalite Kontrol Kurulunun oluşumu, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. 
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Yayın ve Dağıtım Kurulu 
MADDE 42.- Program kapsamında üretilen istatistiklerin yayın ve dağıtım ilke, standart ve 

politikalarının belirlenmesi ve bunların uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla, Kurum bünyesin
de Yayın ve Dağıtım Kurulu oluşturulur. Kurul, Başkanın görevlendireceği bir Başkan Yardım
cısının başkanlığında, Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanı, ana hizmet birimlerinden en az iki 
daire başkanı ve en az bir istatistik müşavirinden oluşur. Kurulun sekreterya hizmetleri Yayın ve 
Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. 

Danışma kurulları, özel ihtisas komisyonları ve inceleme-araştırma grupları 
MADDE 43.- Sayım, araştırma ve proje çalışmalarında ihtiyaç duyulan konularda gerçek ve 

tüzel kişilerin uzmanlık, deneyim ve görüşlerinden yararlanmak, en son bilimsel teknik ve yöntem
lerin uygulamaya aktarılmasını sağlamak amacıyla danışma kurulları oluşturulabilir. 

Ayrıca, Kurumun hizmet birimlerinde gerektiğinde sürekli veya geçici özel ihtisas komisyon
ları ve inceleme- araştırma grupları kurulabilir. 

Danışma kurullarında, özel ihtisas komisyonlarında ve inceleme-araştırma gruplarında görev 
alacaklardan uhdesinde kamu görevi bulunup da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlen
dirilenlere her toplantı günü için bin (1000), uhdesinde herhangi bir kamu görevi bulunmayanlara 
ise ikibin (2000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda 
bulunacak miktar üzerinden ve ayda ikiden fazla olmamak üzere toplantı ücreti ödenir. 

Danışma kurullarında, özel ihtisas komisyonlarında ve inceleme-araştırma gruplarında görev 
alacak Başkanlık personeline herhangi bir ücret ödenmez. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Taşra Teşkilâtı 

Taşra teşkilâtı 
MADDE 44.- Başkanlığın taşra teşkilâtı ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Taşra teşkilâtı, 

bu Kanunla Kuruma verilen ulusal düzeydeki sayım ve araştırma faaliyetlerinde sorumluluk böl
gesine ait verilerin derlenmesi, değerlendirilmesi, kalite kontrolü, analizi ve merkeze aktarımı ile 
bölgesel istatistiklerin alt yapısını oluşturmakla ve üretmekle görevlidir. Bölge Müdürleri bölgesel 
düzeydeki tüm istatistik faaliyetlerini yürütmek ve yerel birimlerle koordinasyonu sağlamaktan 
doğrudan Başkana karşı sorumludur. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Personel Rejimi 

Personel rejimi ve fazla çalışma 
MADDE 45.- Başkanlıkta; Başkan, Başkan Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İs

tatistik Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Bölge Müdürü, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı, Türkiye İs
tatistik Kurumu Uzman Yardımcısı, İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis ile dört yıllık yüksek öğ
renim görmüş olmak kaydıyla Programcı kadrolanna atananlar, kadrolan karşılık gösterilmek 
suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu ve diğer kanunlann sözleşmeli personel çalıştınl-
ması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli çalıştınlabilir. 

Bu suretle çalıştırılacaklara! sözleşme usul ve esaslan ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri 
Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 
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Özel uzmanlık gerektiren hizmetlerde sözleşmeli olarak yabancı uzman çalıştırılabilir. Bu 
şekilde çalıştırılacak olan yabancı uzmanlara yapılacak ödemeler ile çalışma usul ve esasları Bakan
lar Kurulu tarafından belirlenir. 

Başkanlık merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında çalışan (kadro karşılığı çalışan sözleşmeli per
sonel dahil) memurlara 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan faz
la çalışma ücreti aynı esas ve usullere göre ödenir. 

Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığına atanma 
MADDE 46.- Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ilave olarak; 
a) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının istatistik, matematik, fizik, sos

yoloji, psikoloji bölümleri ile iktisat, işletme, iktisadi ve idarî bilimler, siyasal bilgiler, mühendis
lik, iletişim ve hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edil
miş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Meslek ve yabancı dil konularında yapılacak yanşma ve yeterlik sınavlarında başarılı olmak, 
c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuzbeş yaşını doldurmamış olmak, 
Şarttır. 
Birinci fıkraya göre uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak, olumlu sicil 

almak ve hazırladığı tez kabul edilmek kaydıyla, açılacak yeterlik sınavlarına girme hakkını 
kazanırlar. Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birin
de Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde belge ibraz 
etmeleri halinde, "Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı" kadrolarına atanırlar. 

Tezi kabul edilmeyenlerle, yeterlik sınavlarında başarı gösteremeyenler veya dil belgesini ib
raz edemeyenler, durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Uzman yardımcılığında geçirilen 
süre, askerlik hizmetinde veya ücretsiz izinde geçirilen süreler hariç, beş yılı aşamaz. 

Uzman Yardımcılarının seçilme, tez hazırlama, yeterlik sınavları, yurt içinde ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 78 ve 79 uncu maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yurt 
dışında eğitime tâbi tutulmaları ile diğer konulara ilişkin usul ve esaslar çıkarılacak bir yönetmelik
le belirlenir. 

ONUNCU BÖLÜM 
Görevlendirme ve Ödemeler 

Kamu kurum ve kuruluşlarından personelin görevlendirilmesi 
MADDE 47.- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan memur ve diğer kamu görevlisi 

statüsünde olanlar, Resmî İstatistik Programı kapsamındaki görevler için, kurumlarının muvafakati 
alınmak ve aylık, ek gösterge, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve 
yardımları kendi kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Başkanlıkta görevlendirilebilir. 

Sayım komiteleri ve görevlendirme 
MADDE 48.- Sayımların hazırlık, uygulama ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve 

koordine etmek üzere, Başkanın veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında Merkez Sayım 
Komiteleri kurulur. Bu komitelere gerektiğinde, üniversiteler, ilgili bakanlıklar ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılımı sağlanır. 
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Sayımlar, Başkanlığın belirleyeceği il ve ilçelerde ve tespit edeceği esaslar çerçevesinde mahal
lin en büyük mülki amirinin başkanlığında kurulacak Sayım Komitesi ve buna bağlı Sayım Bürosu 
tarafından yapılır. Mahalli komite ve büroların çalışmalarından, bunlara her türlü araç, gereç ve 
eleman sağlanmasından o yerin en büyük mülki idare amiri sorumludur. Sayımlarda kamu kurum ve 
kuruluşlarının taşra teşkilâtı personeli de mahallin en büyük mülki amiri tarafından görevlendirilebilir. 

Ödemeler 
MADDE 49.- Sayım, araştırma ve veri kalite kontrolü ile inceleme ve denetleme işlerinde 

kurum içinden veya dışından bu Kanun gereğince geçici görevle görevlendirilecek olan kişilere baş
ka yerde görevlendirildikleri süre için verilecek gündelikler, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hüküm
leri uyarınca belirlenecek gündeliklerin birbuçuk katı olarak uygulanır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre sözleşmeli 
olarak çalıştırılacak geçici personele ödenecek ücretler, Kurum dışından görevlendirileceklere 
verilecek zaruri gider karşılıklan ve her çeşit ödenekler ile anket formu başına verilecek ödenekler 
ve bunların usul ve esasları Bakanlar Kurulu karan ile tespit edilir. 

657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre sözleşmeli 
olarak çalıştırılacak geçici personele, bu Kanunun 45 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 
verilecek fazla çalışma ücreti, 15-11 inci dereceden aylık alanlar için tespit edilen tutar kadar ödenir. 

Bu Kanun gereğince geçici görevle görevlendirilenlere verilecek yol ve konaklama giderleri ile 
sürekli görevle görevlendirilenlerin harcırahlan da 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarın
ca ödenir. 

Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda görevlendirilenler, 
mahalli idarelerce işletilen toplu taşım araçlanndan geçici görev süresince ücretsiz ve kamu kurum 
ve kuruluşlannın konaklama ve sosyal tesis imkânlarından, ilgili kamu kurum ve kuruluşlannın per
soneline uygulanan şartlarla aynen yararlandınlır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk, Yetkiler ve Ceza Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 
MADDE 50.- Başkanlığın her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve 

programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst 
kademelere karşı sorumludur. 

Uluslararası işbirliği 
MADDE 51.- Başkanlık, istatistiki bilgilerin en gelişmiş yöntemlerle elde edilmesi, veri ve 

yayın değişimi, eğitim, ortak proje geliştirme ve uygulama konularında diğer ülkelerin benzer 
kuruluşları, uluslararası ve uluslarüstü kuruluşların ilgili birimleri ile genel hükümler çerçevesinde 
ilişkiler kurabilir ve işbirliği yapabilir. 

Yetki devri 
MADDE 52.- Başkanlıkta her kademedeki yöneticiler, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı ol

mak şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere 
duyurulur. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

Ceza hükümleri 
MADDE 53.- Bu Kanunun 13 üncü maddesinde yazılı yasaklara aykın hareket eden kamu 

görevlileri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 258 inci maddesine göre cezalandırılır. 
Bu Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 14 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere 

uymayan gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin organ ve temsilcilerine adlî para cezası verilir. 

İdarî para cezaları 
MADDE 54- Sayımlarda geçerli mazereti olmadan verilen görevleri yapmaktan kaçınanlara 

beş yüz Yeni Türk Lirası idarî para cezası uygulanır. Görevlendirilenleri geçerli mazereti olmaksızın 
eğitim ve toplantılara göndermeyen veya görev yapmasına izin vermeyen kamu kurum ve kuruluş
larının yöneticileri ve sorumlularına, izin vermedikleri her kişi için beş yüz Yeni Türk Lirası idarî 
para cezası uygulanır ve bu durum ilgililerin kurumlarına bildirilir. Aynca, görevlendirilmek üzere 
yetiştirme kurslarına katılan kimselerden, görevlerini geçerli mazereti olmaksızın yapmaktan kaçın
dıkları takdirde, yetiştirilmeleri için yapılan giderler genel hükümler çerçevesinde tahsil edilir. 

Başkanlık veya kurum ve kuruluşlar tarafından Program kapsamında istenen bilgileri, geçerli 
bir mazereti olmaksızın belirlenen şekil ve sürede vermeyen veya eksik veya hatalı verenler, bir 
kereye mahsus olmak üzere uyarılarak yedi gün içerisinde bilgileri vermeleri veya eksik ve hataları 
gidermeleri istenir. Bu uyarıya rağmen, bilgileri hiç vermeyen veya talep edildiği halde eksikleri 
gidermeyen ve hataları düzeltmeyen gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin; organ ve tem
silcileri hakkında, fiilin; 

a) Hanehalkı veya bireylerle yapılan araştırmalarda işlenmesi durumunda beşyüz Yeni Türk 
Lirası, 

b) (a) bendi dışında kalan istatistiki birimlerle yapılan araştırmalarda işlenmesi durumunda bin 
Yeni Türk Lirası, 

c) Sayımlarda işlenmesi durumunda ikibin Yeni Türk Lirası, 
İdarî para cezası uygulanır. 
İdarî para cezası ve diğer cezaların uygulanması, istatistiki birimin bilgi verme yükümlülüğünü 

ortadan kaldırmaz. 
7201 sayılı Tebligat Kanununda belirtilen usullerden biri ile yapılan tebligatlar veya araştır

mada görev alan personel tarafından bilgi ile ilgili dokümanların istatistiki birim yetkilisine veril
diği veya bilginin istenmesi amacıyla istatistiki birimin ziyaret edildiğine ilişkin Başkanlıkça belir
lenen usullere uygun olarak tanzim edilmiş tutanaklar, istatistiki birimlerden bilgi istendiğinin tev
sikinde yeterli olup, ispat için başka belge aranmaz. 

Bu madde hükümleri, sözleşme ile üçüncü kişilere yaptırılan araştırmalar için de uygulanır. 
İdarî para cezalarına ilişkin karar, sayım için mahalli komiteler kurulması durumunda, 

komitelerin başkanı tarafından; Programda belirtilmek şartıyla sayımların başka kurum ve kuruluş
lar tarafından gerçekleştirilmesi durumunda bu kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri tarafından; 
diğer durumlarda ise Başkanlığın merkez veya taşra teşkilâtının en üst amirleri tarafından verilir. 
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BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Döner Sermaye İşletmesi 
MADDE 55.- Kurum bünyesinde, yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve kişilere, bu Kanunda ön

görülen hizmetlere ait yayın, bilgi, belge satışı ile bilgi işlem, dizgi, baskı, teknik danışmanlık, 
eğitim, proje ve araştırma hizmetlerini yerine getirmek üzere Döner Sermaye İşletmesi kurulmuştur. 

Döner Sermaye İşletmesi için genel bütçeden beş yüz bin Yeni Türk Lirası sermaye tahsis olun
muştur. Bu miktar Bakanlar Kurulu kararıyla beş katma kadar artırılabilir. Bu suretle artırılan ser
maye elde edilen kârla karşılanır. 

Döner sermaye; Kurum bütçesine bu amaçla konulan ödenekler, Hazinece verilecek aynî yar
dımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kâr ile bağış ve yardımlardan meydana gelir. 
Elde edilen net kâr, ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar sermayeye 
ilave olunur. Her yıl sonunda kullanılmayan gelir, ertesi yıllarda kanun hükümleri çerçevesinde 
yönetim kurulunun uygun göreceği mal ve hizmet alımlarında kullanılır. Bağış ve yardımlar, bu 
maddede yazılı limite bağlı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir. 

Döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdiği giderler ile kiralama, satın alma, araç, gereç, araştır
ma, eğitim, tanıtım giderleri ile faaliyet alanına giren hizmetlerde çalıştırılacak personele bu 
Kanunun 49 uncu maddesi kapsamındaki harcırahları döner sermayeden karşılanır. Ayrıca, 
Kurumun dışardan aldığı hizmetlere karşılık yapılacak diğer ödemeler ve Döner Sermaye İşlet
mesinin faaliyetlerinde hizmet veren birimlerin her türlü ihtiyaçları da döner sermayeden kar
şılanabilir. Bu maddede sayılanlar dışında döner sermayeden herhangi bir harcama yapılamaz. 

Döner Sermaye İşletmesi; Kurumun hizmetlerine öncelik vermek ve aksatmamak kaydıyla, 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almaya, 
vermeye, her türlü teknik işlemlere girişmeye ve gerektiğinde müştereken iş yapmaya yetkilidir. 

Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanları, çalışma usul ve esasları, giderleri, işletilmesi, 
hesap usulleri ile alım satım işlemlerine ilişkin hususlar Maliye Bakanlığından alınacak görüş 
üzerine çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir. 

Atama 
MADDE 56.- Başkanlıkta, Birinci Hukuk Müşaviri hariç olmak üzere tüm atamalar Başkan 

tarafından yapılır. 
Başkanlıkta; Daire Başkanı ve Bölge Müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartlara ilave olarak bu Kanunun 23 üncü maddesin
de sayılan yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak şartlan aranır. 

Ayrıca, ana hizmet birimi Daire Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Bölge 
Müdürü kadrolarına atanmak için İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinde Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde belge almış olmak şarttır. 

Başkanlığın merkez ve taşra teşkilâtlarında görevlendirilecek personelin yer değiştirme 
suretiyle atanmaları ile yükselme usul ve esasları yönetmeliklerle düzenlenir. 

Değiştirilen hükümler 
MADDE 57.- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 
a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine, "Dış 

Ticaret Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye İstatistik Kurumu Uzman 
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Yardımcılan," ibaresi; "Dış Ticaret Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye İstatis
tik Kurumu Uzmanlığına," ibaresi, 

b) 59 uncu maddenin birinci fıkrasına "Başbakanlık Basın Müşavirliğine," ibaresinden sonra 
gelmek üzere "Türkiye istatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine," ibaresi, 

c) "Zam ve tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "A-Özel Hiz
met Tazminatı" bölümünün (h) bendine "Dış Ticaret Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere 
"Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları," ibaresi, 

d) I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" başlığını taşıyan 
bölümünün (d) bendinde geçen "DİE Başkanı" ibaresi aynı bölümün (c) bendine "Türkiye İstatistik 
Kurumu Başkanı" olarak ve II sayılı Cetvelin "2-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile 
Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" başlığını taşıyan bölümünde yer alan "Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkan Yardımcısı" ibaresi I sayılı Cetvelin (e) bendine "Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardım
cıları" olarak; I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" başlığını taşıyan 
bölümünün (g) bendine "Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları" ibaresi; II sayılı Cetvelin "2-Yargı 
Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" başlığını taşıyan 
bölümünde yeralan "Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Daire Başkanı (Ana ve Yar
dımcı Hizmet Birimi)" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanı" 
ibaresi; "Serbest Bölge Müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye İstatistik Kurumu Bölge 
Müdürü" ibaresi, II sayılı Cetvelin "5-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğ
retim Kuruluşlarında" başlığını taşıyan bölümüne "İl Müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"Türkiye İstatistik Kurumunda Müdür" ibaresi, "Hukuk Müşaviri" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"İstatistik Müşaviri," ibaresi, 

eklenmiştir." 
23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 

Kanunun eki 2 sayılı Cetvelde yer alan "Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı" ibaresi çıkarılmış, ay
nı Kanunun 1 sayılı Cetveline "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı" olarak eklenmiştir. 

10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki I sayılı Cet
velde yer alan "Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı" ibaresi, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan
lığı" olarak değiştirilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler 
MADDE 58.- 13.6.1962 tarihli ve 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev, Yetki ve 

Kuruluşu Hakkında Kanun; 8.6.1984 tarihli ve 219 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; 27.1.1989 tarihli ve 357 sayılı Dev
let İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname; 5.2.1990 
tarihli ve 403 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin (d) Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname; 14.4.1989 tarihli ve 367 sayılı Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluş
larda Avrupa Topluluğuyla İlgili Birimler Kurulması ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
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23.2.1995 tarihli ve 547 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 1 inci maddesinde yer 
alan "Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

Diğer kanunların istatistik amaçlı veri toplama, derleme, düzenleme ve dağıtımıyla ilgili bu 
Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. Resmî istatistik alanına ilişkin mevzuatta yapılacak değişik
lik ve ilaveler, ancak bu Kanuna ek olarak çıkarılacak kanunlarda yer alır. 

GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan
lığı, merkez ve taşra teşkilâtlarına ait taşınırlar, araç, gereç, malzeme, demirbaş, taşıtlar ve her tür
lü hak ve yükümlülükler ile personel hiçbir işleme gerek kalmaksızın Türkiye İstatistik Kurumu 
Başkanlığına devredilmiş sayılır. Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının kullanımında bulunan 
veya mülkiyeti Hazineye ait olup da Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına tahsisli gayrimenkul-
ler hiçbir işleme gerek kalmaksızın Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına tahsis edilmiş sayılır. 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının, 2005 Mali Yılı harcamaları, 2005 Mali Yılı Bütçe 
Kanununun 15 inci maddesinin (a) fıkrasının (8) numaralı bendine istinaden gerekli işlem ve 
düzenlemeler yapılıncaya kadar Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 2005 yılı bütçesinde yer 
alan ödeneklerden karşılanır. 

219 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesi ile kurulan Döner Sermaye İşletmesine ait taşınır ve 
taşınmaz mallar, araç, gereç, malzeme, demirbaş, taşıtlar ve her türlü hak ve yükümlülükler ile 
burada çalışan personel hiçbir işleme gerek kalmaksızın Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 
Döner Sermaye İşletmesine devredilmiş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Başkanlığın teşkilât ve kuruluşu, bu Kanun esaslarına göre yeniden 
düzenleninceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların 
kullanımına devam olunur. 

Bu Kanuna göre yeniden düzenleme ve atamalar yapılıncaya kadar Başkanlığın değişen veya 
yeniden kurulan birimlere verilen görevleri, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafın
dan yapılmaya devam edilir. Başkanlık, teşkilâtını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanuna 
uygun hale getirir. Bu çerçevede kadro değişiklikleri 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 
uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaksızın anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 
hükümlerine göre yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına ait kadrolar iptal edilerek 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılır 
ve ekli (1) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin eki (I) sayılı cetvele Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı bölümü olarak eklenir. 

24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığına tahsis edilmiş kadrolarda görev yapan personel kadroları ile birlikte Türkiye İstatistik 
Kurumu Başkanlığına devredilir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında sürekli işçi kadrolarında görev yapanlar kadroları ile 
birlikte Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 4.- Bu Kanunda yapılan yeni düzenleme ile kadro ve görev unvanları değiş
meyenlerden bu Kanunda öngörülen şartlan taşıyanlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın yeni 
kadrolarına atanmış sayılır. 
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Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında; Bölge Müdür Yardımcısı kadrosunda bulunanların 
görevleri bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer ve bunlar ekli (1) sayılı listede ihdas edilen Araş
tırmacı kadrolarına atanmış sayılırlar. Her hangi bir sebeple boşalması halinde Araştırmacı (taşra 
teşkilâtı), Şube Müdürü (merkez teşkilâtı) ve Şef kadroları hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal 
edilmiş sayılır. 

Bu Kanuna göre kadro ve görev unvanlan değişen yahut kaldırılan veya bu Kanunda öngörülen 
şartları taşımayan personel, en geç altı ay içinde derece ve kademelerine uygun kadrolara atanır ve 
atama işlemi yapılıncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilirler. Bunlar, yeni bir 
kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile 
diğer mali haklarını bu süre içerisinde kamu görevlilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları 
uygulanmak suretiyle almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların ay
lık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) top
lamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her tür
lü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklan (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarından az 
olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi 
bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Kadro karşılığı sözleşmeli statüde çalışan
ların sözleşmeleri, sözleşme süresi sonuna kadar devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 5.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Genel İdare Hizmetleri ve Tek
nik Hizmetler Sınıfına dahil "DİE Uzmanı" unvanını almış olanlar "Türkiye İstatistik Kurumu Uz
manı" unvanını, "DİE Uzman Yardımcısı" olarak atanmış bulunanlar "Türkiye İstatistik Kurumu 
Uzman Yardımcısı" unvanını bu Kanunun yayımlandığı tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın 
almış sayılırlar. DİE Uzman Yardımcısı unvan ve kadrosunda geçirilen süreler, Türkiye İstatistik 
Kurumu Uzman Yardımcısı unvan ve kadrolarında geçmiş sayılır. 

Ayrıca, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Başkanlıkta "Avrupa Birliği Uzmanı" un
vanını almış olanlar "Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı" unvanını ve kadrosunu, "Avrupa Birliği 
Uzman Yardımcısı" unvanını almış olanlar ise "Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı" un
vanını ve kadrosunu başka bir işleme gerek kalmaksızın almış sayılırlar. Avrupa Birliği Uzman Yar
dımcısı unvan ve kadrosunda geçirilen süreler, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı unvan 
ve kadrolarında geçmiş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 6.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlıkta, Enstitü Başkan Yar
dımcısı kadrosunda görev yapmakta olanlar, TÜİK Başkan Yardımcısı kadrosuna, DİE Bölge 
Müdürü kadrosunda görev yapmakta olanlar, TÜİK Bölge Müdürü kadrosuna hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın atanmış sayılır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Enstitü hizmet birimlerine ait Daire Başkanı kadrosunda 
görev yapmakta olanların yeniden Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı hizmet birimlerine ait 
Daire Başkanı kadrosuna atanmaları durumunda, bu Kanunda öngörülen şartlar aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 7.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanının 
görevi sona erer. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı kadro ve görevine, bu Kanunda yer alan şart
ları taşıyanlar arasından, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde beş yıl süre 
için yeni atama yapılır. Atama yapılıncaya kadar, mevcut DİE Başkanı görevine devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 8.- Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Başkanlıkça en geç altı ay içerisin
de hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmelik
lerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 
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Diğer mevzuatta Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına yapılmış olan atıflar, Türkiye İstatis
tik Kurumu Başkanlığına, 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev; Yetki ve Kuruluşu Hak
kında Kanun ile 219 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnameye yapılmış olan atıflar, bu Kanuna aykırı hükümleri hariç, bu 
Kanuna yapılmış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 9.- 2005 Yılı için geçerli olmak ve toplam 200 adedi geçmemek üzere, 5277 
sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 25 inci maddesinin (a) fıkrasındaki (48 000 adet) sınır
lamasına tâbi olmaksızın, bu Kanunla 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Türkiye İs
tatistik Kurumu kadrolarından boş bulunan 200 TÜİK Uzman Yardımcısı kadrosuna KPSS (A) Grubu 
sınav sonuçlarına ve Başkanlıkça belirlenecek puan grubuna göre 70 ve üstü ile yabancı dilden 50 ve 
üstü puan alanlardan ilan edilen kadronun başarı sırasına göre dört katına kadarının çağrılması ile 
yapılacak sınavda basan gösterenlerin taşra teşkilâtı kadrolarına atamalan Başkanlıkça yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 10.- 7.12.2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanununun 12 nci maddesinin 
üçüncü fıkrasında öngörülen yerleşim yerlerinin nüfus tespiti işlemleri ile geçici 4 üncü maddesinde 
yer alan süre sının, Başkanlık ile İçişleri Bakanlığının müştereken yürüteceği ikametgaha dayalı 
nüfus kayıt sisteminin kurulmasına kadar ertelenir. Ancak, aynı Kanunun 8 inci maddesi hükümleri 
doğrultusunda işlem yapılması halinde 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlan esas alınır. 

GEÇİCİ MADDE 11.- 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girinceye 
kadar bu Kanunun 53 üncü maddesinin; 

a) Birinci fıkrasında belirtilen yasaklara aykın hareket eden kamu görevlileri hakkında 
1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 229 uncu maddesi uygulanır, 

b) İkinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere uymayan gerçek kişilerle özel hukuk tüzel 
kişilerinin organ ve temsilcileri üç bin Yeni Türk Lirasından beş bin Yeni Türk Lirasına kadar ağır 
para cezası ve üç aydan bir yıla kadar meslek ve sanattan yasaklama cezası ile cezalandmlır. 

Yürürlük 
MADDE 59.- Bu Kanunun; 
a) 53 üncü maddesi 1.6.2005 tarihinde, 
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 60.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ CETVELL 

EK (I) SAYILI CETVEL 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

BâSkM Başkan Yardımcısı Ana Hizmet Şirjmleri Danışma Biri 

Başkan Başkan Yardımcısı a) Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire Başkanlığı a) Strateji Ge 

Daire Başk 

Başkan Yardımcısı b) Tarım ve Çevre İstatistikleri Daire Başkanlığı b) Hukuk Mü 

Başkan Yardımcısı c) Sanayi ve İş İstatistikleri Daire Başkanlığı c) Basın ve H 

d) Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı Müşavirliğ 

e)Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı 

f) Dış İlişkiler Daire Başkanlığı 

g) Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığı 

h) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanlığı 
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EK (II) SAYILI CETVEL 
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

TAŞRA TEŞKİLÂTI 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN ADI 
İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

KOCAELİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

BÖLGE MERKEZİ 
İSTANBUL 
EDİRNE 

DENİZLİ 

İZMİR 
BURSA 

KOCAELİ 

KONYA 

ANTALYA 

ADANA 

KAYSERİ 

ZONGULDAK 

SAMSUN 

TRABZON 

BÖLGE 
MÜDÜRLÜKLERİNE 

BAĞLI İLLER 
İSTANBUL 
EDİRNE 
TEKİRDAĞ 
KIRKLARELİ 
DENİZLİ 
AYDIN 
MUĞLA 
İZMİR 
BURSA 
ESKİŞEHİR 
BİLECİK 
KOCAELİ 
SAKARYA 
DÜZCE 
BOLU 
YALOVA 
KONYA 
KARAMAN 
ANTALYA 
İSPARTA 
BURDUR 
ADANA 
MERSİN 
KAYSERİ 
SİVAS 
YOZGAT 
ZONGULDAK 
KARABÜK 
BARTIN 
SAMSUN 
TOKAT 
ÇORUM 
AMASYA 
TRABZON 
ORDU 
GİRESUN 
RİZE 
ARTVİN 
GÜMÜŞHANE 
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BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN ADI 
ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

KARS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

MALATYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

MANİSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

HATAY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

SİİRT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

BÖLGE MERKEZİ 
ERZURUM 

KARS 

MALATYA 

GAZİANTEP 

DİYARBAKIR 

BALIKESİR 

MANİSA 

ANKARA 
NEVŞEHİR 

KASTAMONU 

HATAY 

SİİRT 

VAN 

BÖLGE 
MÜDÜRLÜKLERİNE 

BAĞLI İLLER 
ERZURUM 
ERZİNCAN 
BAYBURT 
KARS 
AĞRI 
İĞDIR 
ARDAHAN 
MALATYA 
ELAZIĞ 
BİNGÖL 
TUNCELİ 
GAZİANTEP 
ADIYAMAN 
KİLİS 
DİYARBAKIR 
ŞANLIURFA 
BALIKESİR 
ÇANAKKALE 
MANİSA 
AFYON 
KÜTAHYA 
UŞAK 
ANKARA 
NEVŞEHİR 
AKSARAY 
NİĞDE 
KIRIKKALE 
KIRŞEHİR 
KASTAMONU 
ÇANKIRI 
SİNOP 
HATAY 
KAHRAMANMARAŞ 
OSMANİYE 
SİİRT 
MARDİN 
BATMAN 
ŞIRNAK 
VAN 
MUŞ 
BİTLİS 
HAKKÂRİ 
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EK (I) SAYILI CETVEL 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Başkan Başkan Yardımcısı Ana Hizmet Birimleri Danışma Birim 

Başkan Başkan Yardımcısı a) Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire Başkanlığı a) Strateji Gel 

Daire Başka 

Başkan Yardımcısı b) Tarım ve Çevre İstatistikleri Daire Başkanlığı 

Başkan Yardımcısı c) Sanayi ve İş İstatistikleri Daire Başkanlığı 

d) Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı 

e)Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı 

0 Dış İlişkiler Daire Başkanlığı 

g) Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığı 

h) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanlığı 

b) Hukuk Müş 

c) Basın ve Ha 

Müşavirliği 
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EK (II) SAYILI CETVEL 
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

TAŞRA TEŞKİLÂTI 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN ADI 
İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

KOCAELİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

BÖLGE MERKEZİ 
İSTANBUL 
EDİRNE 

DENİZLİ 

İZMİR 
BURSA 

KOCAELİ 

KONYA 

ANTALYA 

ADANA 

KAYSERİ 

ZONGULDAK 

SAMSUN 

TRABZON 

BÖLGE 
MÜDÜRLÜKLERİNE 

BAĞLI İLLER 
İSTANBUL 
EDİRNE 
TEKİRDAĞ 
KIRKLARELİ 
DENİZLİ 
AYDIN 
MUĞLA 
İZMİR 
BURSA 
ESKİŞEHİR 
BİLECİK 
KOCAELİ 
SAKARYA 
DÜZCE 
BOLU 
YALOVA 
KONYA 
KARAMAN 
ANTALYA 
İSPARTA 
BURDUR 
ADANA 
MERSİN 
KAYSERİ 
SİVAS 
YOZGAT 
ZONGULDAK 
KARABÜK 
BARTIN 
SAMSUN 
TOKAT 
ÇORUM 
AMASYA 
TRABZON 
ORDU 
GİRESUN 
RİZE 
ARTVİN 
GÜMÜŞHANE 
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BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN API 
ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

KARS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

MALATYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

MANİSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

HATAY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

SİİRT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

BÖLGE MERKEZİ 
ERZURUM 

KARS 

MALATYA 

GAZİANTEP 

DİYARBAKIR 

BALIKESİR 

MANİSA 

ANKARA 
NEVŞEHİR 

KASTAMONU 

HATAY 

SİİRT 

VAN 

BÖLGE 
MÜDÜRLÜKLERİNE 

BAĞU İLLER 
ERZURUM 
ERZİNCAN 
BAYBURT 
KARS 
AĞRI 
İĞDIR 
ARDAHAN 
MALATYA 
ELAZIĞ 
BİNGÖL 
TUNCELİ 
GAZİANTEP 
ADIYAMAN 
KİLİS 
DİYARBAKIR 
ŞANLIURFA 
BALIKESİR 
ÇANAKKALE 
MANİSA 
AFYON 
KÜTAHYA 
UŞAK 
ANKARA 
NEVŞEHİR 
AKSARAY 
NİĞDE 
KIRIKKALE 
KIRŞEHİR 
KASTAMONU 
ÇANKIRI 
SİNOP 
HATAY 
KAHRAMANMARAŞ 
OSMANİYE 
SİİRT 
MARDİN 
BATMAN 
ŞIRNAK 
VAN 
MUŞ 
BİTLİS 
HAKKÂRİ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 

(1) SAYILI LİSTE 

KURUMU : TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 

TEŞKİLÂTI: MERKEZ 
İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

SERBEST TUTULAN 

SINIFI 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
THS 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

UNVANI 
ENSTİTÜ BAŞKANI 
ENSTİTÜ BAŞKAN YARDIMCISI 
DAİRE BAŞKANI 
1. HUKUK MÜŞAVİRİ 
HUKUK MÜŞAVİRİ 
HUKUK MÜŞAVİRİ 
İSTATİSTİK MÜŞAVİRİ 
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRİ 
TÜİK UZMANI 
TÜİK UZMANI 
TÜİK UZMANI 
TÜİK UZMANI 
TÜİK UZMANI 
TÜİK UZMANI 
MÜDÜR 
A.P.K. UZMANI 
ARAŞTIRMACI (ÖZELLEŞTİRME) 
ARAŞTIRMACI (ÖZELLEŞTİRME) 
ARAŞTIRMACI (ÖZELLEŞTİRME) 
PROGRAMCI 
PROGRAMCI 
PROGRAMCI 
PROGRAMCI 
PROGRAMCI 
SOSYOLOG 
SOSYOLOG 
SOSYOLOG 
SOSYOLOG 
SOSYOLOG 
TÜİK UZMAN YARDIMCISI 
TÜİK UZMAN YARDIMCISI 
TÜİK UZMAN YARDIMCISI 
AYNİYAT SAYMANI 
MEMUR 
MEMUR 
MEMUR 
MEMUR 
MEMUR 
KÜTÜPHANECİ 
KÜTÜPHANECİ 
AMBAR MEMURU 
SANTRAL MEMURU 
SANTRAL MEMURU 
SANTRAL MEMURU 

DERECESİ 

3 

5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
1 
1 
2 

1-13 
1 
2 
4 
5 
6 
4 
5 
6 
7 
8 
6 
7 
6 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
6 
5 
6 
9 
11 

KADRO 
ADEDİ 

1 
3 
11 
1 
3 
2 
10 
1 
6 
37 
11 
11 
9 
16 
15 
40 
5 
1 

71 
12 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
7 
6 
34 
1 
13 
7 
5 
3 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

KADRO 
APEPİ TOPLAM 

1 
3 
11 
1 
3 
2 
10 
1 
6 
37 
11 
11 
9 
16 
15 
40 
5 
1 

71 
12 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
7 
6 
34 
1 

13 
7 
5 
3 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 890) 
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SINIFI UNVANI 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
GİH 
GİH 
SHS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 

SATINALMA MEMURU 
SATINALMA MEMURU 
SATINALMA MEMURU 
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 
ŞOFÖR 
ŞOFÖR 
ŞOFÖR 
ŞOFÖR 
ŞOFÖR 
ŞOFÖR 
ŞOFÖR 
ANKETÖR 
ANKETÖR 
ANKETÖR 
ANKETÖR 
ANKETÖR 
ANKETÖR 
ANKETÖR 
ANKETÖR 
DAİRE TABİBİ 
DAİRE TABİBİ 
PSİKOLOG 
PSİKOLOG 
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ 
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ 
HEMŞİRE 
MÜHENDİS 
MÜHENDİS 
MÜHENDİS 
MÜHENDİS 
MÜHENDİS 
MÜHENDİS 
MÜHENDİS 
MÜHENDİS 
MATEMATİKÇİ 
MATEMATİKÇİ 
MATEMATİKÇİ 
MATEMATİKÇİ 
MATEMATİKÇİ 
MATEMATİKÇİ 

DERECESİ 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I 
3 
1 
6 
7 
8 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

SERBEST 
KADRO 
ADEDİ 

3 
2 
2 
15 
6 
2 
3 
3 
1 

35 
16 
13 
40 
9 
2 
12 
3 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
7 
7 
4 
5 
6 
4 
2 
1 
4 

2 
6 
3 
4 
8 
5 
4 
2 
1 
4 
3 
2 
7 
4 
3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 890) 



HM HM HM HM HM HM HM HM MM 
( A U U M l / I C A M t f f C A 

S * i * m *•!* 3C HU 
«5 C/3 C/3 C/3 C/l C/î 

H H H H H H H H H H H H H H H 
S S MM W X HM S S X S HM X MM HH X 
C/3CACACAC/3CAC/3C/3C/3C/3C/3C/3C/3C/3C/3 

W C 0 C 0 W t D » 0 0 0 0 > a H H H H H H O O H H H H H H H H H H H , f l , f l t ı 1 W 
W W W W M tfl W P1<fl ^ M CO W W W W 50 50 W W W W M W M M t ı l t ı l İ B ! J ı 3 ' X ^ 

;* * * * * * * * o o<S * * * * S > > S S E S E * * * * * * Ö - B - O O 
û-2.-Q.-0.-0.-Q.-Q.-Q.~ s 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. a. 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.£îzz 
HM. H » H » M » H » M » MM- MM. HM HM- H - . HM- HM- HM. HM- HM- HM- H - . HM- HM- H * H - . HM- H » HM- H » HM- HM- ̂  ^ O O 

2 - < - < : - < - < - < M < S S - < H < H < : > H < H < H < H g g g 2 2 
M f f l t Ö W t f l W 5 Ö 5 0 W W W 0 g t ı 1 W W 5 Ö 5 d S 0 5 0 ES" ES 
Z Z Z Z 2 2 Z Z Z 2 Z Z Z 2 2 5 B S B BS 
2 2 2 2 2 2 
O O Q O O O 
U U H Û U U 

" I X * °° "-1 O"1 ^ ° ° <•* — 5 *© °° ~*> <•» °° "J Q 0 0 > l 9 t U l A W A W K ) H O v U l v i g \ 

K> U> — N> U» K> Is* — — K) H H O ) O ı V l U ı O t H H H U ı K ) H W W 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 



— İ M 

Cİ) SAYILI LİSTE 

KURUMU : TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 
TEŞKİLÂTI: TAŞRA 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

SERBEST TUTULAN 

SINIFI 
GİH 
GİH 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
THS 
THS 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

UNVANI 
BÖLGE MÜDÜRÜ 
TÜİK UZMANI 
TÜİK UZMANI 
TÜİK UZMANI 
TÜİK UZMANI 
TÜİK UZMANI 
TÜİK UZMANI 
TÜİK UZMANI 
ŞUBE MÜDÜRÜ 
PROGRAMCI 
PROGRAMCI 
PROGRAMCI 
SOSYOLOG 
SOSYOLOG 
SOSYOLOG 
TÜİK UZMAN YARDIMCISI 
TÜİK UZMAN YARDIMCISI 
TÜİK UZMAN YARDIMCISI 
AYNİYAT SAYMANI 
AYNİYAT SAYMANI 
AYNİYAT SAYMANI 
MEMUR 
MEMUR 
MEMUR 
MEMUR 
MEMUR 
MEMUR 
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 
ŞOFÖR 

DERECESİ 
1 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
4 
8 
9 
6 
7 
8 
6 
6 
7 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
5 

KADRO 
ADEDİ 

26 
4 
20 
19 
19 
17 
13 
8 

26 
1 

23 
3 
3 
3 
3 
10 
19 
17 
15 
7 
4 

26 
3 
6 
7 
2 
4 

62 
19 
43 
17 
28 
30 
23 
19 
4 

KADRO 
ADEDİ TOPLAM 

26 
4 
20 
19 
19 
17 
13 
8 

26 
1 

23 
3 
3 
3 
3 
10 
19 
17 
15 
7 
4 

26 
3 
6 
7 
2 
4 
62 
19 
43 
17 
28 
30 
23 
19 
4 
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SERBEST TUTULAN 

SINIFI 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 

UNVANI 
ŞOFÖR 
ŞOFÖR 
ŞOFÖR 
ŞOFÖR 
ŞOFÖR 
ŞOFÖR 
ŞOFÖR 
ANKETÖR 
ANKETÖR 
ANKETÖR 
ANKETÖR 
ANKETÖR 
ANKETÖR 
ANKETÖR 
ANKETÖR 
MÜHENDİS 
MÜHENDİS 
MÜHENDİS 
MÜHENDİS 
MÜHENDİS 
MÜHENDİS 
MATEMATİKÇİ 
MATEMATİKÇİ 
MATEMATİKÇİ 
MATEMATİKÇİ 
MATEMATİKÇİ 
İSTATİSTİKÇİ 
İSTATİSTİKÇİ 
İSTATİSTİKÇİ 
İSTATİSTİKÇİ 
İSTATİSTİKÇİ 
İSTATİSTİKÇİ 
İSTATİSTİKÇİ 
İSTATİSTİKÇİ 
EKONOMİST 
EKONOMİST 
EKONOMİST 
EKONOMİST 
EKONOMİST 
FİZİKÇİ 
FİZİKÇİ 
TEKNİKER 

DERECESİ 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
1 
3 
3 

KADRO 
ADEDİ 

3 
4 
3 
3 
5 
5 
3 
55 
22 
35 
48 
46 
34 
21 
11 
8 
8 
11 
6 
7 
5 
10 
6 
8 
8 
7 
81 
19 
10 
66 
12 
10 
11 
1 

37 
21 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

KADRO 
ADEDİ 

-
-
-
-
-. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

_ 
-

TOPLAM 
3 
4 
3 
3 
5 
5 
3 
55 
22 
35 
48 
46 
34 
21 
11 
8 
8 
11 
6 
7 
5 
10 
6 
8 
8 
7 
81 
19 
10 
66 
12 
10 
11 
1 

37 
21 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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SINIFI 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
SHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 

UNVANI 
TEKNİKER 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
TEKNİSYEN 
PSİKOLOG 
TEKNİSYEN YARDIMCISI 
HİZMETLİ 
HİZMETLİ 
HİZMETLİ 
HİZMETLİ 
HİZMETLİ 
HİZMETLİ 
HİZMETLİ 
HİZMETLİ 
BEKÇİ 
BEKÇİ 
BEKÇİ 
BEKÇİ 
BEKÇİ 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
9 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 
7 
9 
10 
11 
12 

1 
3 
2 
6 
10 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
12 
6 
5 
7 
10 
4 
7 
6 
2 
2 
2 
2 
2 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1 
3 
2 
6 
10 
1 
1 
3 
2 
1 
1 

12 
6 
5 
7 
10 
4 
7 
6 
2 
2 
2 
2 
2 

1310 1310 

(1) SAYILI LİSTE 

KURUMU : TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 
TEŞKİLÂTI: DÖNER SERMAYE 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

UNVANI SINIFI 
GİH İŞLETME MÜDÜRÜ 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM 

1 1 - 1 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 

(1) SAYILI LİSTE 

KURUMU : BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

TEŞKİLATI : MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

SINIFI UNVANI DERECESİ 

GİH TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 

BAŞKANI 

GİH TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 

BAŞKAN YARDIMCISI 

GİH 1.HUKUK MÜŞAVİRİ 

GİH HUKUK MÜŞAVİRİ 

GİH HUKUK MÜŞAVİRİ 

GİH HUKUK MÜŞAVİRİ 

GİH ULUSAL HESAPLAR VE EKONOMİK 

GÖSTERGELER DAİRE BAŞKANI 

GİH TARIM VE ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 

DAİRE BAŞKANI 

GİH SANAYİ VE İŞ İSTATİSTİKLERİ 

DAİRE BAŞKANI 

GİH SOSYAL İSTATİSTİKLER DAİRE BAŞKANI 

GİH YÖNTEM ARAŞTIRMALARI DAİRE 

BAŞKANI 

GİH DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANI 

GİH YAYIN VE BİLGİ DAĞITIM DAİRE BAŞKANI 

GİH BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

DAİRE BAŞKANI 

GİH STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI 

GİH İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANI 

GİH DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI 

GİH İSTATİSTİK MÜŞAVİRİ 

GİH BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRİ 

GİH TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANI 

GİH TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANI 2 

GİH TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANI 3 

SERBEST 
KADRO 
ADEDİ 

1 

TUTULAN 
KADRO 

ADEDİ TOPLAM 

1 
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SINIFI UNVANI 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANI 

MÜDÜR 

ŞUBE MÜDÜRÜ 

ŞUBE MÜDÜRÜ 

ŞUBE MÜDÜRÜ 

APK UZMANI 

PROGRAMCI 

PROGRAMCI 

PROGRAMCI 

PROGRAMCI 

PROGRAMCI 

PROGRAMCI 

PROGRAMCI 

PROGRAMCI 

SOSYOLOG 

SOSYOLOG 

SOSYOLOG 

SOSYOLOG 

SOSYOLOG 

ŞEF 

ŞEF 

ŞEF 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 

UZMAN YARDIMCISI 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 

UZMAN YARDIMCISI 

AYNİYAT SAYMANI 

MEMUR 

MEMUR 

MEMUR 

MEMUR 

MEMUR 

KÜTÜPHANECİ 

KÜTÜPHANECİ 

KÜTÜPHANECİ 

DERECESİ 

4 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

2 

6 

SERBEST 
KADRO 
ADEDİ 

3 

15 

45 

3 

1 

40 

13 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

55 

9 

4 

60 

56 

1 

23 

9 

3 

5 

5 

1 

1 

2 
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SINIF: 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

1 UNVANI 

MÜTERCİM 

MÜTERCİM 

MÜTERCİM 

AMBAR MEMURU 

SATINALMA MEMURU 

SATINALMA MEMURU 

SATINALMA MEMURU 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL 

İŞLETMENİ 

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL 

İŞLETMENİ 

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL 

İŞLETMENİ 

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL 

İŞLETMENİ 

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL 

İŞLETMENİ 

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL 

İŞLETMENİ 

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL 

İŞLETMENİ 

ŞOFÖR 

ŞOFÖR 

ŞOFÖR 

ANKETÖR 

ANKETÖR 

ANKETÖR 

ANKETÖR 

DERECESİ 

1 

3 

6 

5 

5 

6 

7 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 . 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

5 

6 

7 

3 

4 

5 

6 

SERBEST 
KADRO 
ADEDİ 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

12 

2 

10 

5 

13 

9 

48 

22 

30 

22 

20 

2 

8 

9 

7 

2 

43 
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(1 ) SAYILI LİSTE 

KURUMU: BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

TEŞKİLATI : TAŞRA 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 
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( 1 ) SAYILI LİSTE 

KURUMU: BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

TEŞKİLATI: DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 963) 

Çocukları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/991) 

Not: Tasarı; Başkanlıkça Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet komisyonlarına havale 
edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 10.3.2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1066/1082 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 28.2.2005 
tarihinde kararlaştırılan "Çocukları Koruma Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Uluslararası belgelerde, suça sürüklenen çocukların yetişkinler gibi yargılanmaları ve cezalan

dırılmalarının, onları suç ve benzeri risklerden koruyamadığı gibi, daha fazla riske açık hâle getir
diği gerçeğinden hareketle, çocuklara özgü kanun, usul ve makamların oluşturulması gerektiği bil
dirilmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ile, çocuklara özgü kanun, usul 
ve makamlar oluşturma gerekliliği tüm taraf devletler için bir yükümlülük hâline gelmiştir. 

Almanya, İngiltere, Avusturya, Danimarka, Galler ve İrlanda gibi pek çok ülkede bu yüküm
lülüğün bir gereği olarak çocuklara özgü kanunlar kabul edilmiştir. İsviçre gibi bazı ülkeler ise 
genel yasalar içerisinde çocuklara özgü düzenlemeler yapmayı tercih etmektedirler. 

Bilindiği üzere, Türkiye'de çocuklara özgü ilk kanun, 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk 
Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun olup, 21.11.1979 tarihli 
ve 16816 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış, 1 Haziran 1982 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bugüne 
kadar altı kez değişikliğe uğramıştır. 

Ceza hukukumuzu oluşturan temel müesseselerde önemli değişiklikler yapan 26.9.2004 tarih
li ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile 
13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 1.4.2005 
tarihinde yürürlüğe girecek olup, bu kanunlar ve çocuklarla ilgili olarak tarafı bulunduğumuz ulus
lararası sözleşme ve bildirgeler karşısında, 2253 sayılı Kanunun yeniden gözden geçirilmesi zorun
luluğu ortaya çıkmıştır. 
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Kanunda, çocukların suç sayılan eylemlerinin bir kısmının çocukların içinde bulundukları 
koşullardan kaynaklandığı, bir kısmının ise ergenliğe özgü davranışlar olduğu öngörüsünden 
hareketle, risk faktörünün araştırılması ve ortadan kaldırılması için etkili önlemlere başvurulmasını 
sağlayıcı mekanizmaların oluşturulması hedeflenmektedir. 

Bu nedenle Kanunun amacı; özel korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların 
korunmasını, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasını, toplumun adalet ve güvenlik 
ihtiyacının karşılanmasını hedefleyen çocuk adalet sisteminin esas ve usullerini düzenlemek olarak 
belirlenmiştir. 

Kanunda, çocukla ilgili tüm işlemler için çocuğun yararına öncelik verilmesi ilkesi benimsen
miştir. Çocukların suç ve benzeri tüm sosyal risklerden korunmaları onların öncelikli yaran gereğidir. 
Bu nedenle Kanun, koruyucu ve destekleyici tedbirlere büyük önem verilerek hazırlanmıştır. 

Çocuk adalet sisteminde çocuğun fiili kadar içinde bulunduğu koşullar da önem taşımaktadır. 
Çocuğu kişisel özellikleri ve içinde bulunduğu koşullar incelenmeksizin, onun yararına en uygun 
kararın verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, Kanunda sosyal araştırma raporu ve kimler tarafın
dan ne suretle hazırlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Çocuk hakkında verilen kararın sonuçları daima izlenmeli ve bu karar ile amaca 
ulaşılamadığının fark edilmesi hâlinde, uygun başkaca tedbirlerin denenmesi yoluna başvurulabil-
melidir. Bu nedenle çocuk hakkında karar veren mahkemenin, çocuk hakkında verilen kararlan iz
leme ve gerektiğinde değiştirme veya sonlandırma yetkisine sahip olması gerekir. 

Çocuklann suç gibi önemli bir tehlikeden korunabilmeleri onların gelişimlerine yönelik her tür 
tehlikeye karşı duyarlı bir adalet mekanizması ile sağlanabilir. Bu nedenle, Kanunda çocuk mah
kemeleri, sadece çocuğun işlemiş bulunduğu suç ile değil, aynı zamanda çocuğun karşı karşıya kal
dığı her tür ihmal ve istismar süreci ile ilgili olarak görevlendirilmiştir. 

Bu Kanun yukarıda belirtilen gerekçelerle hazırlanmıştır. 
MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1.- Maddede, Kanunun amacı, özel korunma ihtiyacı olan çocuklan, içinde bulunduk
ları tehlikeden koruyan, onların temel haklannı temin eden, fiziki ve manevi varlıklannın korun
masını, sağlıklı gelişimini gerçekleştirmek üzere ekonomik, sosyal, kültürel ve hukukî şartları sağ
layan, bu çocukları etkili ve işlevsel bir kişilikle topluma kazandıran korunmanın, esas ve usulleri 
ile suça sürüklenen çocukların yararını gözeten, onların kişisel özelliklerini dikkate alan, toplumsal 
sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine yardımcı olan, cezaya son çare olarak başvuran, cezada suçla 
orantılılığı gözeten, adil yargılama ilkesini hayata geçiren, çocuk adalet sisteminin usullerine iliş
kin hükümler olarak açıklanmıştır. 

Madde 2.- Maddede, özel korunma ihtiyacında olan çocuklar hakkmda alınan tedbirler ile suça 
sürüklenen çocuklar hakkında verilen güvenlik tedbirlerinin esas ve usulleri ile uygulanmasına iliş
kin hükümler düzenlenmiş, söz konusu düzenleme ile çocuk mahkemelerinin, ceza yargılaması 
yapan bir mahkeme olması yanında, tehlike altında bulunan çocuklar hakkında koruyucu tedbir 
kararı veren mahkeme niteliğine sahip olması esası da benimsenmiştir. 

Ayrıca, çocuk mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin esaslar da kapsama dahil 
edilmiştir. 

Madde 3.- Maddede, Kanunun değişik yerlerinde geçen terimler tanımlanmak suretiyle, gerek
siz tekrarların önüne geçilmek istenilmiştir. 

Madde 4.- Madde ile, çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına 
alınması, çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi, çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrım-
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cılığa tâbi tutulmaması, çocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiyle karar sürecine katılımlarının sağ
lanması, çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği 
içinde çalışmaları, insan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usul izlenmesi, soruşturma ve 
kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna uygun özel ihtimam gösterilmesi, kararların alınmasında 
ve uygulanmasında, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun eğitimini ve öğrenimini, kişiliğini ve top
lumsal sorumluluğunu geliştirmesinin desteklenmesi, çocuklar hakkında hapis cezasına en son çare 
olarak başvurulması, tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın son çare olarak 
görülmesi, kararların verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumluluğun paylaşılmasının 
sağlanması, çocukların bakılıp gözetildiği, tedbir kararlarının uygulandığı kurumlarda yetişkinler
den ayrı tutulmaları, çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama ve kararların yerine getiril
mesinde kimliğinin başkaları tarafından belirlenememesine yönelik önlemlerin alınması yolundaki 
ilkeler öngörülerek, medenî haklardan yararlandırılmaları ile çocuğa özgü iyileştirici adalet sis
teminin imkânlarından yararlandırılması benimsenmiştir. 

Madde 5.- Madde ile, çocuklar hakkında alınacak koruyucu ve destekleyici tedbirler ayrıntılı 
ve kanşıklığa yer vermeyecek biçimde düzenlenmiş, çocukların içinde bulundukları özel durumlar 
dikkate alınarak, her çocuğun kişisel özelliklerine uygun tedbirin alınması hedeflenmiştir. 

Maddede düzenlenen tedbirler, öncelikli olarak, tehlike altındaki çocuğun doğal ortamı olan 
ailesinin yanında kalması temel esas olarak benimsenmiş, bu nedenle, ailesinin mali, sosyal, kül
türel yönden desteklenmesine yönelik hükümlere de yer verilmiştir. Toplumsal kaynakların 
harekete geçirilmesi suretiyle, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının amaca yönelik yar
dımlarından yararlanılması esası benimsenmiştir. 

Ancak, alman her türlü tedbire rağmen, çocuğun içinde bulunduğu ortamda iyileşme ol
mayacağının anlaşılması hâlinde, diğer benzeri doğal ortamlarda tutulması, buna rağmen sonuç 
alınamaması hâlinde de en son çare olarak kurum hizmetlerinden yararlandırılması temel amaç 
olarak kabul edilmiştir. 

Madde 6.- Maddede, herhangi bir yolla bir çocuğun özel korunma ihtiyacı içinde olduğu bil
gisine ulaşan, adlî ve idarî merciler ile kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları ile sivil top
lum kuruluşlarına çocuklarla ilgili genel koruma görevi bulunan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumuna söz konusu tehlikelilik hâlinin bildirilmesi yükümlülüğü getirilmiştir. 

Ayrıca, özel korunma ihtiyacı olan çocuğun kendisine ve onun bakımından sorumlu bulunan 
kimselere, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun destekleyici ve koruyucu hizmetlerini 
talep etmek hakkı tanınmıştır. 

Öte yandan, bildirime muhatap olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna çocuk
larla ilgili tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi için, çocuğun içinde bulunduğu riskli ortamla 
ilgili araştırmayı gecikmeksizin yapma yükümlülüğü getirilmiştir. 

Madde 7.- Madde ile destekleyici ve koruyucu tedbir kararının re'sen ya da ilgililerin talepleri 
üzerine alınabileceği öngörülmüş, mahkemece bir tedbire hükmedilmesi yanında duruma uygun 
birden fazla tedbire hükmedilmesine imkân tanınmış, ayrıca karar verilmezden önce verilen karar 
ile amaca ulaşılmasını temin etmek üzere mahkemece, çocuğun kişisel özellikleri ve sosyal çevresi 
hakkında bilgi veren sosyal incelemenin yaptırılması konusunda mahkeme yetkili kılınmıştır. 

Ayrıca, verilen tedbir kararının, amaca ulaşmadığının ya da ulaşmayacağının anlaşılması hâlin
de, çocuğun yararına uygun başkaca bir tedbir kararı alınması, başka bir ifade ile alman tedbir 
kararının, gözden geçirilip gerektiğinde değiştirilmesi, gerektiğinde de verilen tedbir kararının kal
dırılması öngörülmüştür. 
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Ancak, tedbir kararının onsekiz yaşın doldurulması ile kendiliğinden sona ereceği hükme bağ
lanmış, çocuk tarafından rıza gösterildiği takdirde ise, eğitim ve öğreniminin devamı maksadıyla, 
tedbir kararının devamına karar verilmesine imkân tanınmıştır. 

Öte yandan, madde ile Kanunun kapsamındaki destekleyici ve koruyucu tedbirler yanında 
22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca, velayet, vesayet, kay
yım, nafaka ve kişisel ilişki kurulma gibi hususlarda da karar vermeye çocuk mahkemesi ve çocuk 
ağır ceza mahkemesi yetkili kılınmıştır. Belirtmek gerekir ki, maddenin son fıkrasında belirtilen 
hususlarda karar vermek genel olarak aile mahkemeleri ile sulh hukuk mahkemelerine aittir. Ancak, 
özel korunma ihtiyacı içinde bulunan çocuklar ile suça sürüklenen çocuklar bakımından, çocuk 
mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemeleri tarafından maddenin son fıkrasında belirtilen husus
larda karar verilmesi ihtiyacı ortaya çıktığında, çocuk hakkında bu mahkemeler tarafından bu 
konuda da karar verilecektir. 

Madde 8.- Maddede, özel korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici 
tedbirler kararlarının, çocuğun yüksek yaran gözetilerek ailesinin veya birlikte yaşadığı kimselerin 
bulunduğu yerdeki çocuk hâkimince alınması öngörülmüştür. 

Çocuk hakkında verilen koruyucu ve destekleyici kararlarla istenilen sonuca ulaşılıp ulaşıl
madığının tespiti açısından en geç üçer aylık sürelerle inceleme yaptırılması amaçlanmıştır. 

Aynca, mahkemece verilen tedbir kararlannın yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ulaşılan 
kanaate göre çocuğun üstün yaran gözetilerek kararların kaldınlması, süresinin uzatılması veya 
değiştirilmesine imkân tanınmıştır. 

Madde 9.- Maddede, çocuğun derhal bir korunma tedbirinden yararlandırılmasını gerekli kılan 
hâl söz konusu ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna çocukla ilgili korunma işlem
lerinin hemen başlatması, bu arada, çocuğun Kuruma geldiği tarihten itibaren en geç iki gün içinde 
çocuk hâkiminden acil bir korunma kararını talep etme görevi yüklenilmiştir ve acil korunma 
kararının en fazla otuz günlük süre ile sınırlı olarak verilmesi öngörülmüştür. Bu süreçte Kuruma, 
çocuğun kişisel özelliklerinin ve diğer bilgileri temin etmek üzere sosyal inceleme yapması zorun
luluğu getirilmiştir. 

Sosyal inceleme sonucunda, çocuk hakkında elde edilen bilgiler çerçevesinde, tedbir kararına 
ihtiyaç bulunmadığı kanaatine vanlması hâlinde Kuruma, konuya ilişkin görüşlerinin ve başkaca 
hizmetlere ilişkin bilgilerin çocuk hâkimine bildirilmesi yükümlülüğü öngörülmüştür. 

Maddede aynca, çocuk hâkimine; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun düzenlen
diği raporla bağlı olmaksızın, çocuğun ailesine teslim edilip edilmeyeceğine ya da başkaca bir ted
bire hükmetme yetkisi tanınmıştır. 

Ancak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yapılan inceleme sonucunda, 
çocuğun destekleyici ve koruyucu hizmetlerinden yararlandınlması gerektiği sonucuna vanlması 
hâlinde, Kuruma, tedbir karan alınması talebiyle çocuk hâkimine başvurma zorunluluğu getirilmiştir. 

Madde 10.- Madde ile, hakkında tedbir karan verilen çocuğun, kurum hizmetlerinden yararlan
dınlması konusunda gerekli tedbirleri almak üzere Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
yetkili kılınmış iken, imkânların elverdiği ölçüde çocukların yararını gözeten gerekli protokolün 
yapılması suretiyle, diğer resmî kurumlar ile özel kuruluşların hizmetlerinden yararlandınlmasma 
da imkân tanınmıştır. 

Madde 11.- Madde, suça sürüklenen çocuklar hakkında, bu Kanunun 5 inci maddesinde ön
görülen destekleyici ve koruyucu tedbirlerin, çocuklara özgü güvenlik tedbiri olarak uygulanması 
öngörülmüştür. 
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Madde 12.- Maddede, suça sürüklenen çocuğun, aynı zamanda akıl hastası olması hâlinde, 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları kapsamına girenler 
hakkında, çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Madde 13.- Madde ile, özel korunma ihtiyacı olan çocuklar ile suça sürüklenen ve ceza sorum
luluğu olmayan çocuklar hakkında, tedbirle ulaşılmak istenilen amacın bir an önce gerçekleşmesine 
sebebiyet verecek olması nedeniyle, çocuklar hakkında duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden 
karar verilmesi konusunda mahkemeler ve çocuk hâkimi yetkili kılınmıştır. Ancak, çocuk hakkın
da kovuşturma evresine geçilmiş olması durumunda çocuk hâkiminin maddede belirtilen yetkiyi 
kullanması ortadan kalkacaktır. 

Maddede ayrıca, çocuğun sorumluluk bilincini kazanması ve etkin kişiliğini göstermesi 
bakımından kendisinin görüşlerini ifade etmesi imkânı verilmiştir. Diğer yandan ihtiyaç bulunması 
hâlinde çocukla muhatap olan ilgililerin dinlenmesi ve çocuğun kişisel özellikleri ile sosyal çevresi 
hakkında bilgi içeren sosyal incelemenin yaptırılması esası benimsenmiştir. 

Madde 14.- Madde ile, Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarına itiraz edilmesine imkân 
tanınmış ve bu konuda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun itiraza ilişkin hükümlerinin tat
bik olunacağı öngörülmüştür. 

Madde 15.- Maddede, suça sürüklenen çocuklar hakkında yapılacak olan soruşturmanın Cum
huriyet başsavcılıklarında kurulan çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları tarafından bizzat 
yapılacağı belirtilmiş, bu düzenleme ile çocuğun ifadesinin de Cumhuriyet savcısı tarafından alın
ması amaçlanmıştır. 

Cumhuriyet başsavcılığında yapılan soruşturma işlemleri ve ifade alma sırasında çocuğun 
yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurulabileceği belirtilmiş, böylelikle çocuğun bu işlemlerden 
daha az etkilenmesi amaçlanmıştır. 

Cumhuriyet savcısının, soruşturma sırasında gerekli görüldüğünde çocuk hakkında koruyucu 
ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasını çocuk hâkiminden isteyebileceği düzenlenmiştir. 

Madde 16.- Maddede, gözaltına alınan çocuğun, kolluğun çocuk biriminde tutulacağı, çocuk 
birimi bulunmayan yerlerde mümkün olduğunca gözaltına alınan yetişkinlerden ayrı bir yerde 
tutulacağı belirtilmiştir. 

Madde 17.- Maddede, çocukların yetişkinlerle birlikte suç işlemesi hâlinde, soruşturma ve 
kovuşturmanın ayrı ayrı yürütüleceği belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında da, davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu görülmesi durumuy
la ilgili hükümlere yer verilmiştir. 

Madde 18.- Maddede, çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler takılamayacağı, ancak, 
zorunlu hâllerde çocuğun kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri 
bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek için, kolluk görevlileri tarafından gerekli önlem 
alınabileceği belirtilmiştir. 

Madde 19.- Maddede, yetişkinler için Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmeyen kamu 
davasının açılmasının ertelenmesi kurumu çocuklar için düzenlenmiştir. Buna göre; fiil için Kanun
da öngörülen cezanın üst sının üç aydan fazla ve iki yıla kadar (iki yıl dahil) hapis cezasını veya fiil 
adlî para cezasını gerektirir ise, Cumhuriyet savcısının delilleri topladıktan sonra şüpheli çocuk hak
kında açacağı kamu davasını maddede belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi hâlinde, beş yıl sürey
le erteleyebileceği, bu kararın uygulanmasının çocuk hâkiminin onamasına bağlı olduğu belirtilmiştir. 

Belirtmek gerekir ki, birinci fıkrada belirtilen sınırlar içinde kalmak koşuluyla hapis cezası ile 
adlî para cezasının birlikte öngörüldüğü suçlar bakımından da bu müessese uygulanacaktır. 
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Çocuk, erteleme süresi içinde, işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm ol
madığı takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verileceği, işlediği kasıtlı bir suçtan 
dolayı hapis cezasına mahkumiyet hâlinde ise, çocuk hakkında ertelenen kamu davasının açılacağı 
ve erteleme süresince dava zamanaşımının işlemeyeceği düzenlenmiştir. 

Fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmamış çocuk bakımından birinci fıkrada belirtilen 
hapis cezasının üst sınırının üç yıl (üç yıl dahil) olarak uygulanacağı belirtilmiştir. 

Madde 20.- Maddede, çocuklar hakkında uygulanacak adlî kontrol tedbirleri düzenlenmiştir. 
Buna göre, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki 
süre koşuluyla bağlı olmaksızın bu maddede yazılanlarla birlikte, belirlenen çevre sınırlan dışına 
çıkmamak, belirlenen bazı yerlere gidememek veya bazı yerlere gidebilmek ve belirlenen kişi ve 
kuruluşlarla ilişki kurmamak tedbirlerinden bir ya da birkaçına adlî kontrol tedbiri olarak karar 
verilebilecek, bu tedbirlerden sonuç alınamaması hâlinde, sonuç alınamayacağının anlaşılması veya 
tedbirlere uyulmaması hâlinde tutuklama kararı verilebilecektir. 

Madde 21.- Maddede, on beş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında tutuklama kararı 
verilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 22.- Maddede, duruşmada hazır bulunabilecekler belirtilmiştir. Buna göre, çocuk, 
velisi, vasisi, mahkemece görevlendirilmiş sosyal çalışma görevlisi, çocuğun bakımını üstlenen aile 
ve çocuk kurumda kalıyor ise kurumun temsilcisi duruşmada hazır bulunabilecektir. Ayrıca, hâkim 
veya mahkeme, duruşmada çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurabilecektir. 

Çocuk, yararı gerektirdiği takdirde duruşma salonundan çıkarılabileceği gibi sorgusu yapılan 
çocuğun duruşmada hazır bulundurulmasına da gerek görülmeyebilecektir. 

Madde 23.- Maddede, yetişkinler için Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmeyen, hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması kurumu çocuklar için düzenlenmiştir. Buna göre, çocuğa yüklenen 
suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda belirlenen ceza en çok üç yıla kadar ( üç yıl dahil) hapis 
veya adlî para cezası ise, maddede belirtilen şartlar mevcut olduğu takdirde hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Bu hâlde, çocuğun beş yıl süreyle denetimle serbestlik ted
birine tâbi tutulacağı, bu süre içinde zamanaşımının işlemeyeceği, denetimli serbestlik süresi için
de işlediği hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç nedeniyle mahkûm olmadığı ve yükümlülüklere 
uygun davrandığı takdirde, davanın düşmesine karar verileceği, aksi takdirde mahkemenin, geri 
bıraktığı hükmü açıklayacağı belirtilmiştir. 

Belirtmek gerekir ki, birinci fıkrada belirtilen sınırlar içinde kalmak koşuluyla hapis cezası ile 
adlî para cezasının birlikte öngörüldüğü suçlar bakımından da bu müessese uygulanacaktır. 

Madde 24.- Maddede, Türk Ceza Kanununda ve Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan uzlaş
ma hükümlerinin uygulama alanı çocuklar bakımından daha da genişletilmiştir. Buna göre, çocuk
larla ilgili olarak uzlaşma, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan veya kasten işlenen 
ve alt sınırı iki yılı aşmayan hapis veya adlî para cezasını gerektiren ya da taksirle işlenen suçlarda 
uygulanabilecektir. Ayrıca, suç tarihinde onbeş yaşını doldurmayan çocuklar bakımından, birinci 
fıkrada öngörülen süre koşulunun, dört yıl olarak uygulanacağı belirtilmiştir. 

Madde 25.- Maddede, çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinin kuruluşuna iliş
kin hükümlere yer verilmiştir. 

Madde 26.- Maddede, mahkemelerin görevleri ayrı ayrı olarak belirtilmektedir. Maddenin 
üçüncü fıkrasında, çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinin ve gerektiğinde çocuk 
hâkiminin, bu Kanunda yazılı koruyucu ve destekleyici tedbirleri almakla görevli olduğu ve diğer 
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kanunlarda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirlerle ilgili olarak da karar vermeye görevli ol
duğu ifade edilmiştir. 

Bilindiği üzere, çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınmasında aile mah
kemeleri kurulan yerler bakımından bu mahkemeler, kurulu bulunmayan yerler bakımından ise asliye 
hukuk mahkemeleri görevlidir. Maddede yer alan son fıkra ile, belirtilen hususlarda, çocuklar hakkın
da karar verme görevi, bu Kanun ile düzenlenen mahkemelere verilmektedir. Bununla birlikte, aile 
mahkemelerinin, kendilerine intikal eden esas dava ile birlikte, çocuklar hakkında da koruyucu ve des
tekleyici kararların alınmasında görevleri devam edecektir. Maddenin son fıkrasıyla öngörülen amaç; 
özel korunma ihtiyacı içinde bulunan çocuklar ile suça sürüklenen çocuklar hakkında bu Kanunla 
kurulan mahkemelerin ve çocuk hâkiminin karar vermesidir. Bununla birlikte, aile mahkemelerinin 
görev alanında kalan, örneğin boşanma davası gibi davalarda, aile mahkemesi tarafından görülen 
boşanma davasında, çocukla ilgili tedbir kararı verilebilecektir. Ancak, bu tür esas davaya bağlı bulun
mayan ve çocuklarla ilgili koruyucu ve destekleyici karar alınmasını gerektiren hususlarda aile mah
kemesi değil bu Kanunla kurulan mahkemeler ve çocuk hâkimi karar verebilecektir. 

Ayrıca, bu Kanunda öngörülen mahkemelerin kurulmadığı yerler bakımından da aile mah
kemelerinin görevleri devam edecektir. 

Öte yandan, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile belirli suçlar 
bakımından görevlendirilen ağır ceza mahkemeleri, çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mah
kemelerinin görevi kapsamına giren çocukların yargılamasında görevli olmayıp, bu suçları işleyen 
çocukların yargılaması da çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemeleri tarafından yerine 
getirilecektir. 

Madde 27.- Maddede, mahkemelerin yargı çevresi düzenlenmiştir. 
Madde 28.- Maddede, mahkemelerde görev yapacak hâkimlerin atanmaları ve atamada tercih 

edilen nitelikler düzenlenmiştir. 
Madde 29.- Maddede, Cumhuriyet başsavcılıklarında bir çocuk bürosu kurulacağı hükme bağ

lanmıştır. 
Madde 30.- Maddede, çocuk bürosunun görevleri sayılmıştır. 
Madde 31.- Maddede, çocuklarla ilgili kolluk görevinin kolluğun çocuk birimleri tarafından 

yerine getirileceği hükme bağlanmış, ayrıca, bu görevin yerine getirilmesinde uyulacak esas ve 
usuller belirlenmiştir. 

Madde 32.- Maddede, mahkemelerde görevlendirilecek hâkimler ve Cumhuriyet savcıları ile 
sosyal çalışma görevlileri ve denetim görevlilerinin eğitimine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Madde 33.- Maddede, pedagoji, psikoloji, sosyal hizmet ve çocuk gelişimi ve eğitimi alanların
da çalışan meslek mensuplarının Adalet Bakanlığı tarafından, mahkemelere, en az lisans öğrenimi 
görmüş olanlar arasından yeterli sayıda sosyal çalışma görevlisi atanacağı, atamada; çocuk ve aile 
sorunları ile çocuk hukuku ve çocuk suçluluğunun önlenmesi alanlarında lisansüstü eğitim yapmış 
olanların tercih edileceği, bu görevlilerin bulunmaması, görevin bunlar tarafından yapılmasında fiili 
veya hukukî bir engel bulunması ya da başka bir uzmanlık dalına ihtiyaç duyulması gibi durumlarda, 
diğer kamu kurum ve kuruluşlannda çalışanlar ile serbest meslek icra eden birinci fıkrada öngörülen 
nitelikleri haiz kimselerin de sosyal çalışma görevlisi olarak görevlendirilebileceği belirtilmiştir. 

Madde 34.- Maddede, sosyal çalışma görevlilerinin görevleri belirtilmiştir. 
Madde 35.- Maddede, sosyal inceleme raporu, raporun kapsamı ve raporun hazırlanmasına iliş

kin hükümlere yer verilmiştir. 
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Madde 36.- Maddede, hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen, kamu davasının 
açılmasının ertelenmesi kararı onanan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen 
çocuğun denetim altına alınmasına karar verilebileceği ifade edilmektedir. 

Bilindiği gibi, denetim altına alma ile ilgili olarak gerek Türk Ceza Kanununda ve gerekse 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda hükümler bulunmaktadır. Çocuklarla il
gili olarak, maddede yer alan hususlarda hâkim veya mahkeme tarafından çocuklar hakkında 
denetim uygulanmasına karar verilebilecektir. 

Madde 37.- Bu Kanun kapsamında bulunan çocuklar hakkında uygulanacak denetim görevi, 
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurullan Kanunu hükümleri doğrultusunda 
yerine getirilecektir. Bu nedenle maddede, denetim altına alınan çocukla ilgili olarak denetimli ser
bestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü tarafından bir denetim görevlisi görevlendirileceği ve 
görevlendirme sırasında çocuğun kişisel özellik ve ihtiyaçlannın dikkate alınacağı ve çocuğa kolay 
ulaşabilecek olanlann tercih edileceği hükme bağlanmıştır. 

Buna göre, çocuk hakkında mahkeme veya hâkim tarafından denetim altına alınmasına karar 
verilecek, ancak, denetim görevlisinin kim olacağı ve görevlendirilmesi belirtilen Kanunla kurulan 
müdürlük tarafından yerine getirilecektir. 

Madde 38.- Maddede çocuklar hakkında görevlendirilen denetim görevlilerinin görevleri 
düzenlenmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile 
Koruma Kurullan Kanununda, denetim görevlileri bakımından öngörülen görevlerin yanında, 
çocuklar hakkında ayrıca bu maddede belirtilen görevler uygulanacaktır. Ancak bu görevler ile 
belirtilen Kanunda yer alan görevler arasında çatışma veya başka nedenle tercih yapılması gerektiği 
durumlarda, bu maddede belirtilen görevler ve hükümler öncelikle uygulanacaktır. 

Madde 39.- Maddede, çocuğa uygulanacak denetimin yöntemi, denetim görevlisince, sosyal 
incelemeyi yapan uzman veya mahkeme nezdindeki sosyal çalışma görevlisi ile birlikte, görevlen
dirmeyi takip eden on gün içinde hazırlanacak bir planla belirleneceği ve denetim planının hazırlan
masında dikkate alınacak hususlar belirtilmektedir. 

Denetim planı, mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından onaylandıktan sonra derhal uy
gulanacaktır. Maddede ayrıca, denetim görevlisinin, karann uygulama biçimi, çocuk üzerindeki et
kileri ile çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimselerin veya kurum-
lann çocuğa karşı sorumluluklannı gereğince yerine getirip getirmedikleri, karann değiştirilmesini 
gerektirir bir durum olup olmadığı ve istenen diğer hususlarda her ay, aynca talep hâlinde mah
kemeye her zaman için rapor vereceği belirtilmektedir. 

Madde 40.- Maddede denetimin sona ermesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Buna göre, 
kararda öngörülen sürenin dolmasıyla denetim sona erer. Tedbirden beklenen yararın elde edilmesi 
hâlinde denetim, sürenin dolmasından önce de kaldırılabilir. Denetim, çocuğun başka bir suçtan 
dolayı tutuklanması veya cezasının yerine getirilmesine başlanmakla da sona erecektir. 

Madde 41.- Maddede, sosyal inceleme raporu ile denetim planı ve raporunun kimler tarafından 
alınabileceği ve bu hakkın sınırlarına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Madde 42.- Maddede, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 18.6.1927 tarihli ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu ve 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerinin uygulanacağı, ay
rıca, denetim konusunda, Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde, Denetimli Serbestlik ve Yardım 
Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir. 
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Madde 43.- Maddede, çocuk hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının 
giderlerinin Devletçe ödeneceği, bunun mahkemece verilecek bir karar ile tespit edileceği ve 4721 
sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre çocuğa bakmakla yükümlü olan kimsenin malî 
durumunun müsait olması hâlinde, Devletçe ödenen meblağın tahsili için ilgililere rücû edileceği 
belirtilmiştir. 

Madde 44.- Maddede, Kanun kapsamına giren görevlerle bağlantılı olarak kamu görevlileri 
hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 45.- Maddede, Kanunun 5 inci maddesinde yer alan koruyucu ve destekleyici tedbir
lerin hangi bakanlık, kurum veya kuruluş tarafından yerine getirileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 46.- Maddede, Kanun gereğince kurulacak mahkemelerin kuruluş ve çalışmaları için 
gerekli sınıflardan yeteri kadar kadro temin edileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 47.- Maddede, Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerin Adalet Bakanlığınca al
tı ay içinde çıkarılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 48.- Maddenin birinci fıkrası ile, 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mah
kemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, yürürlükten kaldırılan 2253 sayılı Kanuna yapılan yollamalar 
bakımından ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi bakımından düzenleme yapılmıştır. 

Geçici Madde 1.- Maddenin; 
Birinci fıkrasında, Kanun hükümlerine göre kurulup faaliyete geçen çocuk mahkemeleri ile 

çocuk ağır ceza mahkemelerinin göreve başladıkları tarihten sonraki dava ve işler bakımından 
görevli olacağı, 

İkinci fıkrasında, çocuk mahkemesi ile çocuk ağır ceza mahkemesi kurulmayan yerlerde, bu 
mahkemeler kurulup göreve başlayıncaya kadar, çocuklar tarafından işlenen suçlara ait soruşturma 
ve kovuşturmanın, Cumhuriyet savcılığı ve görevli mahkemece Kanun hükümlerine göre yapılacağı, 

Üçüncü fıkrasında, çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde, mahkeme kurulup göreve baş
layıncaya kadar özel korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında tedbir kararlannın görevli hukuk 
mahkemeleri tarafından yerine getirileceği, 

Dördüncü fıkrasında, Adalet Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili bakanlıklar ve bağlı 
kuruluşların Kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren altı ay içinde koruyucu ve destekleyici tedbir
leri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri alacağı, 

hüküm altına alınmıştır. 
Madde 49.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 50.- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 963) 



— 10 — 

Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 27.6.2005 
Esas No.: 1/991 
Karar No.: 92 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 10.3.2005 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş 

olan, "Çocukları Koruma Kanunu Tasarısı (1/991)", Komisyonumuzun 15.3.2005 tarihli 14 üncü 
birleşiminde geneli üzerindeki görüşmeleri tamamlanarak maddelere geçilmesi kabul edilmiş an
cak, maddelerin ayrıntılı bir biçimde incelenerek düzenlenmesi amacıyla beş kişilik alt komisyona 
havale edilmiştir. 

Alt Komisyon, Adalet ve İçişleri bakanlıkları, Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Baş
savcılığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Barolar Birliği, 
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi temsilcilerinin de 
katılmalanyla 5.4.2005, 6.4.2005 ve 12.4.2005 tarihli toplantılarında etraflı bir şekilde inceleyip 
görüştüğü Tasarı hakkında hazırlamış olduğu raporunu Komisyon Başkanlığına sunmuştur. 

Komisyonumuzca, 21.6.2005 tarihli 30 ve 23.6.2005 tarihli 31 inci birleşimlerinde görüşmelerine 
başladığımız Tasannın, uygulamada ortaya çıkması muhtemel aksaklıklan gidermek için gerekli 
düzenlemelerin yapılması amacıyla üç kişiden oluşan bir alt komisyona yeniden gönderilmiştir. 

Alt Komisyon; 24.6.2005 tarihli toplantısında ilgili bakanlık ve kuruluşların temsilcilerinin 
katılımlarıyla hazırladığı Alt Komisyon Rapor ve Metnini Komisyon Başkanlığına sunmuştur. 

Komisyonumuzun, 27.6.2005 tarihli 32 nci birleşiminde, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Devlet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinin 
katılımlarıyla alt komisyonca hazırlanan metin esas alınmak suretiyle incelenip görüşülmüş, mad
deler üzerindeki kabul ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

Tasarının başlığı "Çocuk Koruma Kanunu Tasarısı" olarak değiştirilmiştir. 
Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, bu Kanunun 10 uncu maddesiyle 

uyum sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış, (e) bendinde, sosyal çalışma görevlisinin tanımı 
yeniden yapılmıştır. 

Tasarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde "Çocuklar hakkında" ibaresinden 
sonra "özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile" ibareleri eklenmiştir. 

Tasarının 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde; "tıbbi" kelimesi uygulamada tered
dütlere yer vermemesi amacıyla "geçici ve sürekli" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 6 ve 7 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "ailesinin" ibaresi "kendisinin, ana, baba, 

vasisi" şeklinde değiştirilmiş ve redaksiyon yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 
Tasannın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "iki" ibaresi "beş" olarak değiştirilmiştir. 
Tasarının 10 uncu maddesinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından, ken

disine intikal eden bütün olaylarda çocuğun bakım ve barınma kararının yerine getirilmesini sağ
lamak amacıyla "acil bakımı gerektiren durumlar ile diğer bakımı gerektiren durumda" ibareleri 
metinden çıkarılmıştır. 
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Tasarının 11 ve 12 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna, hâkimin zaruret görmesi halinde 

duruşma yapabilmesini sağlamak amacıyla bir cümle eklenmiş, uygulamada ortaya çıkması muh
temel sorunların önüne geçilmesi amacıyla ikinci fıkrasında değişiklik yapılmak suretiyle kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 14 üncü maddesine, tedbir kararlarına karşı itirazın en yakın çocuk mahkemesine 
yapılacağı hususu eklenmiştir. 

Tasarının 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki "imkânlar ölçüsünde" ibaresi gereksiz 

görülerek metinden çıkarılmıştır. 
Tasarının 17 nci maddesine, iştirak halinde işlenen suçlarda, çocuklar hakkında gerekli tedbir

ler uygulanmakla beraber, mahkemenin lüzum gördüğü takdirde çocuk hakkındaki yargılamayı 
genel mahkemedeki davanın sonucuna kadar bekletebileceğine dair ikinci fıkra eklenmiş, ikinci fık
ra redaksiyon yapılarak üçüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir. 

Tasarının 18 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında redaksiyon yapılmış, ayrıca fıkranın sonuna, 

bu fıkranın (d) bendindeki koşul çocuğun ailesinin veya kendisinin ekonomik durumunun elverişli 
olmaması halinde aranmayabileceğine dair istisna getirilerek madde kabul edilmiştir. 

Tasarının 20 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "5271 sayılı" ibaresi kanun yapım tekniğine 
uygun olarak metinden çıkarılmış, adli kontrol müessesesi bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu 
ile uygunluğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 21 inci maddesi onbeş yaşından küçük çocuklar bakımından, işledikleri fiil bakımın
dan Kanunda öngörülen suçun üst sınırının beş yıldan fazla olması durumunda tutuklama kararı 
verilebileceği esasını benimseyen hükmün eklenmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin sonuna, 19 uncu maddede yapılan 

değişikliğe paralel değişiklik yapılmış, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi 
halinde, çocuk hakkında beş yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirinin ne şekilde yapılacağı 
hususuna açıklık getirmek üzere maddenin üçüncü fıkranın son cümlesi değiştirilmiştir. 

Tasarının 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, birinci fıkrada öngörülen hapis cezasının alt 
sınırı fazla bulunarak "dört" yıldan "üç" yıla indirilmiştir. 

Tasarının 25 inci maddesinin başlığı redaksiyona tabi tutulmuş, ayrıca uygulamada ortaya çık
ması muhtemel sorunların önüne geçilmesi amacıyla birinci fıkraya bir cümle eklenmek suretiyle 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 26 ve 27 nci maddelerinin başlıklarında redaksiyon yapılmıştır. 
Tasarının 28 ve 29 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki "çeken kimselere" ibaresi 

"çekenlere" şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Tasarının 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi daha anlaşılır bir şekilde değiş

tirilerek kabul edilmiştir. 
Tasarının 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 33 üncü maddesine, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yar

gılama Usulleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinde de yer alan, mahkemelere atanan sosyal 
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çalışmacı görevlilerine ve bu Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulayan Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumunda görevli sosyal çalışma görevlilerine almakta oldukları aylıklarının brüt 
tutarının yüzde ellisi oranında ödenek verilmesine ilişkin hüküm ikinci fıkra olarak eklenmiş, diğer 
fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

Tasarının 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi "Suça sürüklenen çocuğun ifadesinin 
alınması veya sorgusu sırasında yanında bulunmak," şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 35 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna, çocuklar hakkında mahkemeler, çocuk 
hâkimleri veya Cumhuriyet savcılarınca gerektiğinde yaptırılan, oniki yaşını doldurmuş onbeş 
yaşını doldurmamış bulunan çocuğun, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiil
le ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin mahkeme tarafından takdirinde göz önünde 
bulundurulacağına dair bir cümle eklenmiştir. Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesinde, fiili iş
lediği sırada oniki yaşını doldurmuş ve fakat onbeş yaşını doldurmamış bulunan çocuğun işlediği 
fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yön
lendirme yeteneğinin olup olmadığını takdir etme yetkisi münhasıran mahkemeye aittir. Mahkeme 
bu değerlendirmeyi yaparken, uzmanlar tarafından bilirkişi sıfatıyla hazırlanan sosyal inceleme 
raporundaki tespit ve değerlendirmeleri göz önünde bulundurur. Ancak, özellikle belirtmek gerekir 
ki, sosyal inceleme raporu içeriğinde, çocuğun işlediği fille ilgili olarak algılama ve irade 
yeteneğinin olup olmadığı konusunda bir değerlendirmede bulunmayacaktır. Aksi takdirde, mah
kemeye ait olan bu yetki, sosyal çalışma görevlisi tarafından kullanılmış olacaktır. 

Tasarının 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 37 nci maddesinin birinci fıkrasına, korunma ihtiyacı olan çocuklar veya suç tarihin

de oniki yaşını doldurmamış suça sürüklenen çocuklar ile çocuğun aileye teslimi yönünde karar 
verilmesi halinde, denetim görevi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yerine 
getirileceğini hüküm altına alan bir cümle eklenmek suretiyle kabul edilmiştir. Belirtilen bu durum
larda yine mahkemece denetim altına alma karan verilecektir. Bununla birlikte denetim görevi, 
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanun Tasarısı ile kurulmakta olan 
denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şube müdürlüğü tarafından değil, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından, çocuk hukukunun genel ilkelerine uygun olarak gözetim 
esasına göre yerine getirilecektir. Tasarının 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan atıf gereğin
ce Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen denetim görevlisi 
tarafından denetim görevinin yerine getirilmesinde bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda, 
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanun hükümleri uygulanacaktır. 

Tasarının 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki "güçlendirmek" ibaresi "sağ
lamak" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 39 ve 40 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 41 inci maddesinin birinci fıkrasında çocuğun avukatı veya yasal temsilcisinin sos

yal inceleme raporu ile denetim planın ve raporunun birer örneğini Cumhuriyet savcısından da 
alabilmesini sağlamak üzere "Cumhuriyet savcısı" da fıkra kapsamına alınmıştır. 

Tasarının sehven Altıncı Kısım olarak düzenlenen kısmı, Komisyonumuzca Dördüncü Kısım 
olarak düzeltilmiştir. 

Tasarının 42 nci maddesinin birinci fıkrasına, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde uy
gulanacak Kanunlar arasına Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu da eklenmiş, 
kanun tekniğine uygun olarak fıkra yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "4721 sayılı" ibaresi kanun yapım tekniğine 
uygun olarak fıkra metninden çıkarılmıştır. 
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Tasarının 44 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan görevlerin yerine getirilmesin

de Milli Eğitim Bakanlığının da görevli olduğu belirtilmiştir. Bakım ve barınma tedbirlerinin yerine 
getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan kolluk hizmetlerinin yerine getirilmesi, çocukların rehabilitasyonu, 
eğitimi ve diğer bakanlıkların görev alanına giren diğer hususlarla ilgili olarak Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yapılan her türlü yardım ve destek talepleri Milli Eğitim Bakan
lığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, ilgili diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafın
dan geciktirilmeksizin yerine getirileceği hükmü ikinci fıkra olarak eklenmiş ve böylelikle ortaya 
çıkabilecek sorunların giderilmesi amaçlanmış ve fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

Tasarının 46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 47 nci maddesinde, Tasarı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna 

görevler verilmekte olup, bu görevlerin yerine getirilmesini belirleyecek yönetmeliklerin hazırlan
masında bu Kurumun da katkısının sağlanması amacıyla değişiklik yapılarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında, yürürlükten kaldırılan 2253 sayılı Kanuna 
yapılan yollamaların, bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılacağı hususuna açıklık getirmek 
üzere değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası, "2253 sayılı Kanun gereğince kurulan çocuk 
mahkemelerinde derdest bulunan ve bu Kanun ile kurulan çocuk mahkemesinin görevine giren dava 
ve işler, bu mahkemeler faaliyete geçtiğinde çocuk mahkemesine devredilir." şeklinde değiş
tirilerek, çocuklar hakkındaki davalann hızlandırılması amaçlanmıştır. Onsekiz yaşını doldurmuş 
olanların davalarının çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerine devredilemeyeceği 
hükmü eklenerek, davalann uzamaması amacıyla maddeye ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar 
buna göre teselsül ettirilmiş, ayrıca görevsizlik kararının verilmesinin önüne geçmek ve maddeye 
açıklık kazandırmak amacıyla teselsül ettirilen dördüncü fıkraya ibare eklenmek suretiyle kabul 
edilmiştir. 

Tasarının yürürlük başlıklı 49 uncu maddesinde, Kanunun yürürlüğe girmesi ile ortaya 
çıkabilecek sorunları gidermek amacıyla değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasannın yürütme başlıklı 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarı çeşitli maddelerinde yer alan "özel korunma" ibarelerindeki uygulamada ortaya çıkması 

muhtemel sorunlann önüne geçmek amacıyla "özel" ibareleri çıkarılmıştır. 
Bu Tasarının amaçlanndan biri de, suça sürüklenen çocuklann korunması, haklannın güvence 

altına alınması, toplumda adalet ve güvenlik ihtiyacının sağlanması, ayrıca çocuklann suç gibi 
önemli bir tehlikeden korunmasıdır. 

Tasan ile, yukarıda bahsedilen amacı gerçekleştirmek için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna görev verilmiştir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, halihazırda 2828 sayılı 
Kanunla verilmiş olan görevleri de yerine getirmektedir. Bu Kurum, mevcut görevlerini yerine getir
mekte elindeki personelin azlığından dolayı zorlanmaktadır. Tasarı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumuna verilen ilave görevleri, Kurumun doğal olarak yerine getirmesi çok zordur. 

Tasannın hedefine ulaşabilmesi, suça sürüklenen çocuklann korunması ve haklarının güvence 
altına alınabilmesi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda yeteri kadar nitelikli personel 
istihdamı ile mümkündür. Tasannın amacına tam anlamı ile hizmet edebilmesi için Sosyal Hizmet
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün ilave kadrolarla takviye edilmesi ve Kurumun 
buna göre yeniden yapılandırılması gerekir. 
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Bunu teminen, Komisyonumuza yeni kadro ihdası için önerge verilmiş ise de İçtüzüğün 20, 35 
ve 87 nci maddeleri gereğince bu hususta işlem yapılamamıştır. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Kâtip 

Hasan Kara 
Kilis 
Üye 

Halil Özyolcu 
Ağrı 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Mahmut Durdu 
Gaziantep 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 

Üye 
Mehmet Nuri Soygun 

Tekirdağ 

Başkanvekili 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Fehmi Hüsrev Kutlu 
Adıyaman 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

(İmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 

Üye 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Enver Yılmaz 

Ordu 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTIGI METÎN 

ÇOCUKLARI KORUMA KANUNU 
TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve 

Destekleyici Tedbirler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel İlkeler 
Amaç 
MADDE 1.- (1) Bu Kanunun amacı, özel 

korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen 
çocukların korunmasına, haklarının ve esenlik
lerinin güvence altına alınmasına ilişkin usul ve 
esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2.- (1) Bu Kanun, özel korunma 

ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbir
ler ile suça sürüklenen çocuklar hakkında uy
gulanacak güvenlik tedbirlerinin usul ve esas
larına, çocuk mahkemelerinin kuruluş, görev 
ve yetkilerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3.- (1) Bu Kanunun uygulan

masında; 
a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa 

bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi; bu 
kapsamda, 

1. Özel korunma ihtiyacı olan çocuk: 
Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal 
gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal 
veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu, 

2. Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç 
olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile 
hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan 
ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik 
tedbirine karar verilen çocuğu, 

b) Mahkeme : Çocuk mahkemeleri ile 
çocuk ağır ceza mahkemelerini, 

c) Çocuk hâkimi: Hakkında kovuşturma 
başlatılmış olanlar hariç; suça sürüklenen 
çocuklarla, özel korunma ihtiyacı olan çocuklar 
hakkında uygulanacak tedbir kararlarını veren 
çocuk mahkemesi hâkimini; 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

ÇOCUK KORUMA KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve 

Destekleyici Tedbirler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel İlkeler 
Amaç 
MADDE 1.- (1) Bu Kanunun amacı, 

korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen 
çocukların korunmasına, haklarının ve esenlik
lerinin güvence altına alınmasına ilişkin usul ve 
esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2.- (1) Bu Kanun, korunma ih

tiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbirler 
ile suça sürüklenen çocuklar hakkında uy
gulanacak güvenlik tedbirlerinin usul ve esas
larına, çocuk mahkemelerinin kuruluş, görev 
ve yetkilerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3.- (1) Bu Kanunun uygulan

masında; 
a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa 

bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi; bu 
kapsamda, 

1. Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, 
zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile 
kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya is
tismar edilen ya da suç mağduru çocuğu, 

2. Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç 
olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile 
hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan 
ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik 
tedbirine karar verilen çocuğu, 

b) Mahkeme: Çocuk mahkemeleri ile 
çocuk ağır ceza mahkemelerini, 

c) Çocuk hâkimi: Hakkında kovuşturma 
başlatılmış olanlar hariç; suça sürüklenen 
çocuklarla, korunma ihtiyacı olan çocuklar 
hakkında uygulanacak tedbir kararlarını veren 
çocuk mahkemesi hâkimini; 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

d) Kurum: Bu Kanun kapsamındaki 
çocuğun bakılıp gözetildiği, hakkında verilen 
tedbir kararlarının yerine getirildiği kurumlan, 

e) Sosyal çalışma görevlisi: Pedagoji, 
psikoloji, sosyal hizmet ve çocuk gelişimi ve 
eğitimi alanlarıyla ihtiyaç duyulan diğer alan
lardaki meslek mensuplarını, 

ifade eder. 

Temel ilkeler 
MADDE 4.- (1) Bu Kanunun uygulan

masında, çocuğun haklarının korunması 
amacıyla; 

a) Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve 
katılım haklarının güvence altına alınması, 

b) Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetil
mesi, 

c) Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle 
ayrımcılığa tâbi tutulmaması, 

d) Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiy
le, karar sürecine katılımlarının sağlanması, 

e) Çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu 
kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının iş
birliği içinde çalışmaları, 

f) İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve 
süratli bir usul izlenmesi, 

g) Soruşturma ve kovuşturma sürecinde 
çocuğun durumuna uygun özel ihtimam gös
terilmesi, 

h) Kararların alınmasında ve uygulan
masında, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun 
eğitimini ve öğrenimini, kişiliğini ve toplumsal 
sorumluluğunu geliştirmesinin desteklenmesi, 

i) Çocuklar hakkında hapis cezasına en 
son çare olarak başvurulması, 

j) Tedbir karan verilirken kurumda bakım 
ve kurumda tutmanın son çare olarak görül
mesi, kararların verilmesinde ve uygulan
masında toplumsal sorumluluğun paylaşıl
masının sağlanması, 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

d) Kurum: Bu Kanun kapsamındaki 
çocuğun bakılıp gözetildiği, hakkında verilen 
tedbir kararlannın yerine getirildiği resmi veya 
özel kurumlan, 

e) Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik 
danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hiz
met alanlarında eğitim veren kurumlardan 
mezun meslek mensuplannı, 

İfade eder. 
Temel ilkeler 
MADDE 4.- (1) Bu Kanunun uygulan

masında, çocuğun haklarının korunması 
amacıyla; 

a) Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve 
katılım haklannın güvence altına alınması, 

b) Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetil
mesi, 

c) Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle 
aynmcılığa tâbi tutulmaması, 

d) Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek 
suretiyle, karar sürecine katılımlannın sağlan
ması, 

e) Çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu 
kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının iş
birliği içinde çalışmalan, 

t) İnsan haklanna dayalı, adil, etkili ve 
süratli bir usul izlenmesi, 

g) Soruşturma ve kovuşturma sürecinde 
çocuğun durumuna uygun özel ihtimam gös
terilmesi, 

h) Kararların alınmasında ve uygulan
masında, çocuğun yaşma ve gelişimine uygun 
eğitimini ve öğrenimini, kişiliğini ve toplumsal 
sorumluluğunu geliştirmesinin desteklenmesi, 

i) Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı 
tedbirler ile hapis cezasına en son çare olarak 
başvurulması, 

j) Tedbir karan verilirken kurumda bakım 
ve kurumda tutmanın son çare olarak görül
mesi, kararların verilmesinde ve uygulan-
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

k) Çocukların bakılıp gözetildiği, tedbir 
kararlarının uygulandığı kurumlarda yetişkin
lerden ayrı tutulmaları, 

1) Çocuklar hakkında yürütülen işlemler
de, yargılama ve kararların yerine getirilmesin
de kimliğinin başkaları tarafından belir-
lenememesine yönelik önlemler alınması, 

ilkeleri gözetilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler 

Koruyucu ve destekleyici tedbirler 
MADDE 5.- (1) Koruyucu ve destekleyici 

tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamın
da korunmasını sağlamaya yönelik, danışman
lık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma 
konularında alınacak tedbirlerdir. Bunlardan; 

a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımın
dan sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme 
konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri 
ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göster
meye, 

b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim 
kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak 
devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir 
meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine 
veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut 
kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yer
leştirilmesine, 

c) Bakım tedbiri, çocuğun bakımından 
sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle 
görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun 
resmî veya özel bakım yurduna ya da koruyucu 
aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu 
kurumlara yerleştirilmesine, 

d) Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruh
sal sağlığının korunması ve tedavisi için gerek
li tıbbi bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık 
yapan maddeleri kullananların tedavilerinin 
yapılmasına, 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

masında toplumsal sorumluluğun paylaşıl
masının sağlanması, 

k) Çocukların bakılıp gözetildiği, tedbir 
kararlarının uygulandığı kurumlarda yetişkin
lerden ayrı tutulmaları, 

1) Çocuklar hakkında yürütülen işlemler
de, yargılama ve kararların yerine getirilmesin
de kimliğinin başkaları tarafından belir-
lenememesine yönelik önlemler alınması, 

İlkeleri gözetilir. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler 
Koruyucu ve destekleyici tedbirler 
MADDE 5.- (1) Koruyucu ve destekleyici 

tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamın
da korunmasını sağlamaya yönelik, danışman
lık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma 
konularında alınacak tedbirlerdir. Bunlardan; 

a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımın
dan sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme 
konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri 
ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göster
meye, 

b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim 
kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak 
devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir 
meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine 
veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut 
kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yer
leştirilmesine, 

c) Bakım tedbiri, çocuğun bakımından 
sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle 
görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun 
resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu 
aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu 
kurumlara yerleştirilmesine, 

d) Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruh
sal sağlığının korunması ve tedavisi için gerek
li geçici veya sürekli tıbbi bakım ve rehabilitas
yonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullanan
ların tedavilerinin yapılmasına, 
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e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan 
çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan 
hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya, 

yönelik tedbirdir. 
(2) Hakkında, birinci fıkranın (e) bendinde 

tanımlanan barınma tedbiri uygulanan kim
selerin, talepleri hâlinde kimlikleri ve adresleri 
gizli tutulur. 

(3) Tehlike altında bulunmadığının tespiti 
ya da tehlike altında bulunmakla birlikte, veli 
veya vasisinin ya da bakım ve gözetiminden 
sorumlu kimsenin desteklenmesi suretiyle, teh
likenin bertaraf edileceğinin anlaşılması hâlin
de; çocuk, bu kişilere teslim edilir. Bu fıkranın 
uygulanmasında, çocuk hakkında birinci fık
rada belirtilen tedbirlerden birisine de karar 
verilebilir. 

Kuruma başvuru 
MADDE 6.- (1) Adlî ve idarî merciler, 

kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, 
sivil toplum kuruluşları, özel korunma ihtiyacı 
olan çocuğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. 
Çocuk ile çocuğun bakımından sorumlu kim
seler çocuğun korunma altına alınması amacıy
la Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna başvurabilir. 

(2) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu kendisine bildirilen olaylarla ilgili 
olarak gerekli araştırmayı derhal yapar. 

Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı 
alınması 

MADDE 7.- (1) Çocuklar hakkında 
koruyucu ve destekleyici tedbir kararı; çocuğun 
anası, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden 
sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet savcısının is
temi üzerine veya re'sen çocuk hâkimi tarafın
dan alınabilir. 

(2) Tedbir karan verilmeden önce, çocuk 
hakkında sosyal inceleme yaptırılabilir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan 
çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan 
hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya, 

Yönelik tedbirdir. 
(2) Hakkında, birinci fıkranın (e) bendinde 

tanımlanan barınma tedbiri uygulanan kim
selerin, talepleri hâlinde kimlikleri ve adresleri 
gizli tutulur. 

(3) Tehlike altında bulunmadığının tespiti 
ya da tehlike altmda bulunmakla birlikte, veli 
veya vasisinin ya da bakım ve gözetiminden 
sorumlu kimsenin desteklenmesi suretiyle, teh
likenin bertaraf edileceğinin anlaşılması hâlin
de; çocuk, bu kişilere teslim edilir. Bu fıkranın 
uygulanmasında, çocuk hakkında birinci fık
rada belirtilen tedbirlerden birisine de karar 
verilebilir. 

Kuruma başvuru 
MADDE 6.- (1) Adlî ve idarî merciler, 

kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, 
sivil toplum kuruluşları, korunma ihtiyacı olan 
çocuğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Çocuk ile 
çocuğun bakımından sorumlu kimseler 
çocuğun korunma altına alınması amacıyla 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna başvurabilir. 

(2) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu kendisine bildirilen olaylarla ilgili 
olarak gerekli araştırmayı derhal yapar. 

Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı 
alınması 

MADDE 7.- (1) Çocuklar hakkında 
koruyucu ve destekleyici tedbir karan; çocuğun 
anası, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden 
sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet savcısının is
temi üzerine veya re'sen çocuk hâkimi tarafın
dan alınabilir. 

(2) Tedbir kararı verilmeden önce, çocuk 
hakkında sosyal inceleme yaptınlabilir. 
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(3) Tedbirin türü kararda gösterilir. Bir 
veya birden fazla tedbire karar verilebilir. 

(4) Hâkim, hakkında koruyucu ve destek
leyici tedbire karar verdiği çocuğun denetim al
tına alınmasına da karar verebilir. 

(5) Hâkim, çocuğun gelişimini göz önünde 
bulundurarak koruyucu ve destekleyici tedbirin 
kaldırılmasına veya değiştirilmesine karar 
verebilir. Bu karar acele hâllerde, çocuğun 
bulunduğu yer hâkimi tarafından da verilebilir. 
Ancak bu durumda karar, önceki karan alan 
hâkim veya mahkemeye bildirilir. 

(6) Tedbirin uygulanması, onsekiz yaşın 
doldurulmasıyla kendiliğinden sona erer. An
cak hâkim, eğitim ve öğrenimine devam 
edebilmesi için ve rızası alınmak suretiyle ted
birin uygulanmasına belli bir süre daha devam 
edilmesine karar verebilir. 

(7) Mahkeme, özel korunma ihtiyacı olan 
çocuk hakkında, koruyucu ve destekleyici ted
bir kararının yanında, 22.11.2001 tarihli ve 
4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine 
göre, velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve 
kişisel ilişki kurulması hususlarında da karar 
vermeye yetkilidir. 

Tedbirlerde yetki 
MADDE 8.- (1) Özel koruma ihtiyacı 

olan çocuklar hakkında koruyucu ve destek
leyici tedbirler, çocuğun menfaatleri bakımın
dan ailesinin veya birlikte yaşadığı kim
selerin bulunduğu yerdeki çocuk hâkimince 
alınır. 

(2) Tedbir kararlarının uygulanması, karan 
veren hâkim veya mahkemece en geç üçer ay
lık sürelerle incelettirilir. 

(3) Hâkim veya mahkeme; denetim 
memurlan, çocuğun velisi, vasisi, bakım ve 
gözetimini üstlenen kimselerin, tedbir kararını 
yerine getiren kişi ve kuruluşun temsilcisi ile 
Cumhuriyet savcısının talebi üzerine veya 
re'sen çocuğa uygulanan tedbirin sonuçlarını 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(3) Tedbirin türü kararda gösterilir. Bir 
veya birden fazla tedbire karar verilebilir. 

(4) Hâkim, hakkında koruyucu ve destek
leyici tedbire karar verdiği çocuğun denetim al
tına alınmasına da karar verebilir. 

(5) Hâkim, çocuğun gelişimini göz önünde 
bulundurarak koruyucu ve destekleyici tedbirin 
kaldırılmasına veya değiştirilmesine karar 
verebilir. Bu karar acele hâllerde, çocuğun 
bulunduğu yer hâkimi tarafından da verilebilir. 
Ancak bu durumda karar, önceki kararı alan 
hâkim veya mahkemeye bildirilir. 

(6) Tedbirin uygulanması, onsekiz yaşın 
doldurulmasıyla kendiliğinden sona erer. An
cak hâkim, eğitim ve öğrenimine devam 
edebilmesi için ve nzası alınmak suretiyle ted
birin uygulanmasına belli bir süre daha devam 
edilmesine karar verebilir. 

(7) Mahkeme, korunma ihtiyacı olan 
çocuk hakkında, koruyucu ve destekleyici ted
bir kararının yanında, 22.11.2001 tarihli ve 
4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine 
göre, velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve 
kişisel ilişki kurulması hususlarında da karar 
vermeye yetkilidir. 

Tedbirlerde yetki 
MADDE 8.- (1) Korunma ihtiyacı olan 

çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici 
tedbirler, çocuğun menfaatleri bakımından ken
disinin, ana, baba, vasisi veya birlikte yaşadığı 
kimselerin bulunduğu yerdeki çocuk hâkimin
ce alınır. 

(2) Tedbir kararlarının uygulanması, kararı 
veren hâkim veya mahkemece en geç üçer ay
lık sürelerle incelettirilir. 

(3) Hâkim veya mahkeme; denetim 
memurları, çocuğun velisi, vasisi, bakım ve 
gözetimini üstlenen kimselerin, tedbir kararını 
yerine getiren kişi ve kuruluşun temsilcisi ile 
Cumhuriyet savcısının talebi üzerine veya 
re'sen çocuğa uygulanan tedbirin sonuçlannı 
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inceleyerek kaldırabilir, süresini uzatabilir veya 
değiştirebilir. 

Acil korunma kararı alınması 
MADDE 9.- (1) Derhal korunma altına 

alınmasını gerektiren bir durumun varlığı 
hâlinde çocuk, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu tarafından bakım ve gözetim 
altına alındıktan sonra acil korunma kararının 
alınması için Kurum tarafından çocuğun 
Kuruma geldiği tarihten itibaren en geç iki gün 
içinde çocuk hâkimine müracaat edilir. Hâkim 
tarafından, üç gün içinde talep hakkında karar 
verilir. Hâkim, çocuğun bulunduğu yerin gizli 
tutulmasına ve gerektiğinde kişisel ilişkinin 
tesisine karar verebilir. 

(2) Acil korunma karan en fazla otuz gün
lük süre ile sınırlı olmak üzere verilebilir. Bu 
süre içinde Kurumca çocuk hakkında sosyal in
celeme yapılır. Kurum, yaptığı inceleme 
sonucunda, tedbir karan alınmasının gerek
mediği sonucuna varırsa bu yöndeki görüşünü 
ve sağlayacağı hizmetleri hâkime bildirir. 
Çocuğun, ailesine teslim edilip edilmeyeceğine 
veya uygun görülen başkaca bir tedbire hâkim 
tarafından karar verilir. 

(3) Kurum, çocuk hakkında tedbir kararı 
alınması gerektiği sonucuna varırsa, hâkimden 
koruyucu ve destekleyici tedbir karan veril
mesini talep eder. 

Bakım ve barınma kararlarının yerine 
getirilmesi 

MADDE 10.- (1) Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından, kendisine 
intikal eden olaylarda acil bakımı gerektiren 
durumlar ile diğer bakımı gerektiren durumda 
gerekli önlemler derhal alınarak çocuk, resmî 
veya özel kuruluşlara yerleştirilir. 

Çocuklara özgü güvenlik tedbiri 
MADDE 11.- (1) Bu Kanunda düzenlenen 

koruyucu ve destekleyici tedbirler, suça sürük
lenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklar 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

inceleyerek kaldırabilir, süresini uzatabilir veya 
değiştirebilir. 

Acil korunma kararı alınması 
MADDE 9.- (1) Derhal korunma altına 

alınmasını gerektiren bir durumun varlığı 
hâlinde çocuk, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu tarafından bakım ve gözetim 
altına alındıktan sonra acil korunma kararının 
alınması için Kurum tarafından çocuğun 
Kuruma geldiği tarihten itibaren en geç beş gün 
içinde çocuk hâkimine müracaat edilir. Hâkim 
tarafından, üç gün içinde talep hakkında karar 
verilir. Hâkim, çocuğun bulunduğu yerin gizli 
tutulmasına ve gerektiğinde kişisel ilişkinin 
tesisine karar verebilir. 

(2) Acil korunma kararı en fazla otuz gün
lük süre ile sınırlı olmak üzere verilebilir. Bu 
süre içinde Kurumca çocuk hakkında sosyal in
celeme yapılır. Kurum, yaptığı inceleme 
sonucunda, tedbir karan alınmasının gerek
mediği sonucuna vanrsa bu yöndeki görüşünü 
ve sağlayacağı hizmetleri hâkime bildirir. 
Çocuğun, ailesine teslim edilip edilmeyeceğine 
veya uygun görülen başkaca bir tedbire hâkim 
tarafından karar verilir. 

(3) Kurum, çocuk hakkında tedbir kararı 
alınması gerektiği sonucuna vanrsa, hâkimden 
koruyucu ve destekleyici tedbir kararı veril
mesini talep eder. 

Bakım ve barınma kararlarının yerine 
getirilmesi 

MADDE 10.- (1) Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından, kendisine 
intikal eden olaylarda gerekli önlemler derhal 
alınarak çocuk, resmî veya özel kuruluşlara 
yerleştirilir. 

Çocuklara özgü güvenlik tedbiri 
MADDE 11.- (1) Bu Kanunda düzenlenen 

koruyucu ve destekleyici tedbirler, suça sürük
lenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklar 
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bakımından, çocuklara özgü güvenlik tedbiri 
olarak anlaşılır. 

Akıl hastalığı 
MADDE 12.- (1) Suça sürüklenen çocuğun 

aynı zamanda akıl hastası olması hâlinde, 
26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 31 inci maddesinin birinci ve ikinci 
fıkraları kapsamına giren çocuklar hakkında, 
çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanır. 

Tedbir kararlarında usul 
MADDE 13.- (1) Bu Kanunun 7 nci mad

desinin yedinci fıkrasında öngörülen durumlar 
hariç olmak üzere, suça sürüklenen ve ceza 
sorumluluğu olmayan çocuklarla özel korunma 
ihtiyacı olan çocuklar hakkında duruşma yapıl
maksızın tedbir kararı verilir. 

(2) Tedbir kararının verilmesinden önce, 
çocuğun görüşü alınır, ilgililer dinlenebilir, 
çocuk hakkında sosyal inceleme raporu düzen
lenmesi istenebilir. 

Kanun yolu 
MADDE 14.- (1) Bu Kanun hükümlerine 

göre, çocuk hâkimi tarafından alınan tedbir 
kararlarına karşı, 4.12.2004 tarihli ve 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun itiraza 
ilişkin hükümleri uygulanır. 

İKİNCİ KISIM 
Soruşturma ve Kovuşturma 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Soruşturma 

Soruşturma 
MADDE 15.- (1) Suça sürüklenen çocuk 

hakkındaki soruşturma çocuk bürosunda görevli 
Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yapılır. 

(2) Çocuğun ifadesinin alınması veya 
çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında, 
çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisi 
bulundurulabilir. 

(3) Cumhuriyet savcısı soruşturma sırasın
da gerekli görüldüğünde çocuk hakkında 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

bakımından, çocuklara özgü güvenlik tedbiri 
olarak anlaşılır. 

Akıl hastalığı 
MADDE 12.- (1) Suça sürüklenen çocuğun 

aynı zamanda akıl hastası olması hâlinde, 
26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 31 inci maddesinin birinci ve ikinci 
fıkraları kapsamına giren çocuklar hakkında, 
çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanır. 

Tedbir kararlarında usul 
MADDE 13.- (1) Bu Kanunun 7 nci mad

desinin yedinci fıkrasında öngörülen durumlar 
hariç olmak üzere, suça sürüklenen ve ceza 
sorumluluğu olmayan çocuklarla korunma ih
tiyacı olan çocuklar hakkında duruşma yapıl
maksızın tedbir kararı verilir. Ancak, hâkim 
zaruret gördüğü hallerde duruşma yapabilir. 

(2) Tedbir kararının verilmesinden önce, 
yeterli idrak gücüne sahip olan çocuğun görüşü 
alınır, ilgililer dinlenebilir, çocuk hakkında sos
yal inceleme raporu düzenlenmesi istenebilir. 

Kanun yolu 
MADDE 14.- (1) Bu Kanun hükümlerine 

göre, çocuk hâkimi tarafından alman tedbir 
kararlarına karşı itiraz yolu açıktır. İtiraz, 
4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununun itiraza ilişkin hüküm
lerine göre en yakm çocuk mahkemesine yapılır. 

İKİNCİ KISIM 
Soruşturma ve Kovuşturma 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Soruşturma 

Soruşturma 
MADDE 15.- (1) Suça sürüklenen çocuk 

hakkındaki soruşturma çocuk bürosunda görev
li Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yapılır. 

(2) Çocuğun ifadesinin alınması veya 
çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında, 
çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisi 
bulundurulabilir. 

(3) Cumhuriyet savcısı soruşturma sırasın
da gerekli görüldüğünde çocuk hakkında 
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koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulan
masını çocuk hâkiminden isteyebilir. 

Çocuğun gözaltında tutulması 
MADDE 16.- (1) Gözaltına alınan çocuk

lar, kolluğun çocuk biriminde tutulur. 
(2) Kolluğun çocuk biriminin bulunmadığı 

yerlerde çocuklar, imkânlar ölçüsünde gözal
tına alman yetişkinlerden ayrı bir yerde tutulur. 

İştirak halinde işlenen suçlar 
MADDE 17.- (1) Çocukların yetişkinlerle 

birlikte suç işlemesi hâlinde, soruşturma ve 
kovuşturma ayrı yürütülür. 

(2) Davaların birlikte yürütülmesinin 
zorunlu görülmesi halinde, genel mahkemeler
de, yargılamanın her safhasında, mahkemelerin 
uygun bulması şartıyla, birleştirme kararı 
verilebilir. Bu takdirde birleştirilen davalar 
genel mahkemelerde görülür. 

Çocuğun nakli 
MADDE 18.- (1) Çocuklara zincir, kelep

çe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak; zorunlu 
hâllerde çocuğun kaçmasını, kendisinin veya 
başkalarının hayat veya beden bütünlükleri 
bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek 
için kolluk tarafından gerekli önlem alınabilir. 

Kamu davasının açılmasının ertelen
mesi 

MADDE 19.- (1) Fiil için kanunda ön
görülen cezanın üst sının üç aydan fazla ve iki 
yıla kadar (iki yıl dahil) hapis cezasını veya fiil 
adlî para cezasını gerektirir ise, Cumhuriyet 
savcısı tarafından deliller toplandıktan sonra, 
şüpheli hakkında açılacak kamu davası; 

a) Çocuğun daha önce kasıtlı bir suçtan 
mahkûm olmamış bulunması, 
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koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulan
masını çocuk hâkiminden isteyebilir. 

Çocuğun gözaltında tutulması 
MADDE 16.- (1) Gözaltına alınan çocuk

lar, kolluğun çocuk biriminde tutulur. 
(2) Kolluğun çocuk biriminin bulunmadığı 

yerlerde çocuklar, gözaltına alınan yetişkinler
den ayrı bir yerde tutulur. 

İştirak halinde işlenen suçlar 
MADDE 17.- (1) Çocukların yetişkinlerle 

birlikte suç işlemesi hâlinde, soruşturma ve 
kovuşturma ayrı yürütülür. 

(2) Bu halde de çocuklar hakkında gerekli 
tedbirler uygulanmakla beraber, mahkeme 
lüzum gördüğü takdirde çocuk hakkındaki yar
gılamayı genel mahkemedeki davanın 
sonucuna kadar bekletebilir. 

(3) Davaların birlikte yürütülmesinin 
zorunlu görülmesi halinde, genel mahkemeler
de, yargılamanın her aşamasında, mah
kemelerin uygun bulması şartıyla, birleştirme 
kararı verilebilir. Bu takdirde birleştirilen 
davalar genel mahkemelerde görülür. 

Çocuğun nakli 
MADDE 18.- (1) Çocuklara zincir, kelep

çe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak; zorunlu 
hâllerde çocuğun kaçmasını, kendisinin veya 
başkalarının hayat veya beden bütünlükleri 
bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek 
için kolluk tarafından gerekli önlem alınabilir. 

Kamu davasının açılmasının ertelen
mesi 

MADDE 19.- (1) Fiil için kanunda ön
görülen cezanın üst sınırı üç aydan fazla ve iki 
yıla kadar (iki yıl dahil) hapis cezasını veya ad
lî para cezasını gerektirir ise, Cumhuriyet sav
cısı tarafından deliller toplandıktan sonra, şüp
heli hakkında açılacak kamu davası; 

a) Çocuğun daha önce kasıtlı bir suçtan 
mahkûm olmamış bulunması, 
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b) Yapılan soruşturmanın, kamu davası 
açılmasının ertelenmesi hâlinde şüphelinin suç 
işlemekten çekineceği kanaatini vermesi, 

c) Kamu davası açılmasının ertelen
mesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu 
davası açılmasından daha yararlı olması, 

d) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya 
kamunun uğradığı zarann, aynen iade, suçtan 
önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle 
tamamen giderilmesi, 

koşullarının birlikte gerçekleşmesi hâlin
de, beş yıl süreyle ertelenebilir. 

(2) Kamu davasının açılmasının ertelen
mesine ilişkin kararın uygulanması, çocuk 
hâkiminin onamasına bağlıdır. Bu husustaki 
karar beş gün içinde verilir. 

(3) Erteleme süresi içinde işlediği kasıtlı 
bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm ol
madığı takdirde, kovuşturmaya yer olmadığına 
karar verilir. Erteleme süresi içinde işlediği 
kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mah
kûmiyet hâlinde kamu davası açılır. Erteleme 
süresince zamanaşımı işlemez. 

(4) Kamu davasının açılmasının ertelen
mesine ilişkin kararlar, bunlara mahsus bir sis
teme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruştur
ma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cum
huriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafın
dan istenmesi hâlinde, bu maddede belirtilen 
amaç için kullanılabilir. 

(5) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını dol
durmamış çocuk bakımından, birinci fıkrada 
öngörülen hapis cezasının üst sının üç yıl (üç 
yıl dahil) olarak uygulanır. 

Adlî kontrol 
MADDE 20.- (1) Suça sürüklenen çocuk

lar hakkında soruşturma veya kovuşturma ev
relerinde adlî kontrol tedbiri olarak 5271 sayılı 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

b) Yapılan soruşturmanın, kamu davası 
açılmasının ertelenmesi hâlinde şüphelinin suç 
işlemekten çekineceği kanaatini vermesi, 

c) Kamu davası açılmasının ertelen
mesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu 
davası açılmasından daha yararlı olması, 

d) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya 
kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan 
önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle 
tamamen giderilmesi, 

Koşullannm birlikte gerçekleşmesi hâlin
de, beş yıl süreyle ertelenebilir. Bu fıkranın (d) 
bendindeki koşul çocuğun ailesinin veya ken
disinin ekonomik durumunun elverişli ol
maması halinde aranmayabilir. 

(2) Kamu davasının açılmasının ertelen
mesine ilişkin kararın uygulanması, çocuk 
hâkiminin onamasına bağlıdır. Bu husustaki 
karar beş gün içinde verilir. 

(3) Erteleme süresi içinde işlediği kasıtlı 
bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm ol
madığı takdirde, kovuşturmaya yer olmadığına 
karar verilir. Erteleme süresi içinde işlediği 
kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mah
kûmiyet hâlinde kamu davası açılır. Erteleme 
süresince zamanaşımı işlemez. 

(4) Kamu davasının açılmasının ertelen
mesine ilişkin kararlar, bunlara mahsus bir sis
teme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruştur
ma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cum
huriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafın
dan istenmesi hâlinde, bu maddede belirtilen 
amaç için kullanılabilir. 

(5) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını dol
durmamış çocuk bakımından, birinci fıkrada 
öngörülen hapis cezasının üst sının üç yıl (üç 
yıl dahil) olarak uygulanır. 

Adlî kontrol 
MADDE 20.- (1) Suça sürüklenen çocuk

lar hakkında soruşturma veya kovuşturma ev
relerinde adlî kontrol tedbiri olarak Ceza 
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Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu mad
desinin birinci fıkrasındaki süre koşuluyla bağlı 
olmaksızın bu maddede sayılanlar ile aşağıdaki 
tedbirlerden bir ya da birkaçına karar verilebilir; 

a) Belirlenen çevre sınırlan dışına çık
mamak, 

b) Belirlenen bazı yerlere gidememek 
veya ancak bazı yerlere gidebilmek, 

c) Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki 
kurmamak. 

(2) Ancak bu tedbirlerden sonuç 
alınamaması, sonuç alınamayacağının anlaşıl
ması veya tedbirlere uyulmaması durumunda 
tutuklama kararı verilebilir. 

Tutuklama yasağı 
MADDE 21.- (1) Onbeş yaşını doldur

mamış çocuklar hakkında tutuklama kararı 
verilemez. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kovuşturma 

Duruşma 
MADDE 22.- (1) Çocuk, velisi, vasisi, 

mahkemece görevlendirilmiş sosyal çalışma 
görevlisi, çocuğun bakımını üstlenen aile ve 
kurumda bakılıyorsa kurumun temsilcisi duruş
mada hazır bulunabilir. 

(2) Mahkeme veya hâkim, çocuğun sor
gusu veya çocuk hakkındaki diğer işlemler 
sırasında, çocuğun yanında sosyal çalışma 
görevlisi bulundurabilir. 

(3) Duruşmalarda hazır bulunan çocuk, 
yararı gerektirdiği takdirde duruşma salonun
dan çıkarılabileceği gibi sorgusu yapılmış 
çocuğun duruşmada hazır bulundurulmasına da 
gerek görülmeyebilir. 

Hükmün açıklanmasının geri bırakıl
ması 

MADDE 23.- (1) Çocuğa yüklenen suçtan 
dolayı yapılan yargılama sonunda belirlenen ceza, 
en çok üç yıla kadar (üç yıl dahil) hapis veya adlî 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesin
de sayılanlar ile aşağıdaki tedbirlerden bir ya 
da birkaçına karar verilebilir; 

a) Belirlenen çevre sınırlan dışına çık
mamak, 

b) Belirlenen bazı yerlere gidememek 
veya ancak bazı yerlere gidebilmek, 

c) Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki 
kurmamak. 

(2) Ancak bu tedbirlerden sonuç 
alınamaması, sonuç alınamayacağının anlaşıl
ması veya tedbirlere uyulmaması durumunda 
tutuklama kararı verilebilir. 

Tutuklama yasağı 
MADDE 21.- (1) Onbeş yaşını doldur

mamış çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aş
mayan hapis cezasını gerektiren fiillerinden 
dolayı tutuklama kararı verilemez. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kovuşturma 

Duruşma 
MADDE 22.- (1) Çocuk, velisi, vasisi, 

mahkemece görevlendirilmiş sosyal çalışma 
görevlisi, çocuğun bakımını üstlenen aile ve 
kurumda bakılıyorsa kurumun temsilcisi duruş
mada hazır bulunabilir. 

(2) Mahkeme veya hâkim, çocuğun sor
gusu veya çocuk hakkındaki diğer işlemler 
sırasında, çocuğun yanında sosyal çalışma 
görevlisi bulundurabilir. 

(3) Duruşmalarda hazır bulunan çocuk, 
yararı gerektirdiği takdirde duruşma salonun
dan çıkarılabileceği gibi sorgusu yapılmış 
çocuğun duruşmada hazır bulundurulmasına da 
gerek görülmeyebilir. 

Hükmün açıklanmasının geri bırakıl
ması 

MADDE 23.- (1) Çocuğa yüklenen suçtan 
dolayı yapılan yargılama sonunda belirlenen ceza, 
en çok üç yıla kadar (üç yıl dahil) hapis veya adlî 
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para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklan
masının geri bırakılmasına karar verilebilir. 

(2) Hükmün açıklanmasının geri bırakıl
ması kararının verilebilmesi için gerekli koşul
lar şunlardır: 

a) Çocuğun daha önce kasıtlı bir suçtan 
mahkûm olmamış bulunması, 

b) Çocuğun yeniden suç işlemeyeceği 
hususunda kanaat gelmiş olması, 

c) Çocuk hakkında, kişilik özellikleri ile 
duruşmadaki tutum ve davranışları itibarıyla bir 
cezaya hükmedilmesine gerek görülmemesi, 

d) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya 
kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan 
önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle, 
tamamen giderilmesi. Suçun işlenmesiyle 
kamunun uğradığı zarar miktarının belir
lenememesi hâlinde, mahkemece takdir 
edilecek bir miktarda paranın bir defada Maliye 
veznesine yatırılması. 

(3) Hükmün açıklanmasının geri bırakıl
ması kararının verilmesi hâlinde, çocuk, beş yıl 
süreyle denetimli serbestlik tedbirine tâbi 
tutulur. Bu süre içinde dava zamanaşımı durur. 

(4) İkinci fıkranın (d) bendinde belirtilen 
koşulun yerine getirilememesi hâlinde; denetim
li serbestlik süresince sanığa aşağıdaki yüküm
lülüklerden biri yüklenerek, hükmün açıklan
masının geri bırakılması karan verilebilir: 

a) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya 
kamunun uğradığı zararın, aylık taksitler hâlin
de ödenerek tamamen giderilmesi, 

b) Suçun işlenmesiyle kamunun uğradığı 
zarar miktarının belirlenememesi hâlinde, mah
kemece takdir edilecek miktarda paranın aylık 
taksitler hâlinde Maliye veznesine yatırılması. 

(5) Denetimli serbestlik süresi içinde iş
lediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına 
mahkûm olmadığı ve yükümlülüklere uygun 
davranıldığı takdirde, davanın düşmesine karar 
verilir. 
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para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklan
masının geri bırakılmasına karar verilebilir. 

(2) Hükmün açıklanmasının geri bırakıl
ması kararının verilebilmesi için gerekli koşul
lar şunlardır: 

a) Çocuğun daha önce kasıtlı bir suçtan 
mahkûm olmamış bulunması, 

b) Çocuğun yeniden suç işlemeyeceği 
hususunda kanaat gelmiş olması, 

c) Çocuk hakkında, kişilik özellikleri ile 
duruşmadaki tutum ve davranışları itibarıyla 
bir cezaya hükmedilmesine gerek görül
memesi, 

d) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya 
kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan 
önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle, 
tamamen giderilmesi. Suçun işlenmesiyle 
kamunun uğradığı zarar miktarının belir
lenememesi hâlinde, mahkemece takdir 
edilecek bir miktarda paranın bir defada Maliye 
veznesine yatırılması. Ancak bu koşul, çocuğun 
ailesinin veya kendisinin ekonomik durumunun 
elverişli olmaması halinde aranmayabilir. 

(3) Hükmün açıklanmasının geri bırakıl
ması kararının verilmesi hâlinde, çocuk, beş yıl 
süreyle denetimli serbestlik tedbirine tâbi 
tutulur. Bu süre içinde çocuğun bir eğitim 
kurumuna devam etmesine, belli yerlere git
mekten yasaklanmasına, belli yerlere devam et
mek hususunda yükümlü kılınmasına ya da tak
dir edilecek başka yükümlülüğü yerine getir
mesine karar verilebilir. Denetim süresi içinde 
dava zamanaşımı durur. 

(4) İkinci fıkranın (d) bendinde belirtilen 
koşulun yerine getirilememesi hâlinde; denetim
li serbestlik süresince sanığa aşağıdaki yüküm
lülüklerden biri yüklenerek, hükmün açıklan
masının geri bırakılması karan verilebilir: 

a) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya 
kamunun uğradığı zararın, aylık taksitler hâlin
de ödenerek tamamen giderilmesi, 
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(6) Çocuğun denetimli serbestlik süresi 
içinde işlediği hapis cezasını gerektiren kasıtlı 
bir suç nedeniyle mahkûm olması veya yüküm
lülüklerine aykın davranması hâlinde, mah
keme geri bıraktığı hükmü açıklar. Ancak mah
keme, yükümlülüklerin yerine getirilme 
durumunu göz önünde bulundurarak, çocuk 
hakkında belirlenen cezada yarı oranına kadar 
indirim yapabilir. 

(7) Hükmün açıklanmasının geri bırakıl
ması kararına itiraz edilebilir. 

(8) Hükmün açıklanmasının geri bırakıl
ması karan, bunlara mahsus bir sisteme kay
dedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya 
kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet 
savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından isten
mesi hâlinde, bu maddede belirtilen amaç için 
kullanılabilir. 

Uzlaşma 
MADDE 24.- (1) Suça sürüklenen çocuk

larla ilgili olarak uzlaşma, soruşturulması ve 
kovuşturulması şikayete bağlı olan veya kasten 
işlenen ve alt sınırı iki yılı aşmayan hapis veya 
adlî para cezasını gerektiren ya da taksirle iş
lenen suçlarda uygulanır. 

(2) Suç tarihinde onbeş yaşını doldur
mayan çocuklar bakımından, birinci fıkrada 
öngörülen hapis cezasının alt sının dört yıl 
olarak uygulanır. 
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b) Suçun işlenmesiyle kamunun uğradığı 
zarar miktannın belirlenememesi hâlinde, mah
kemece takdir edilecek miktarda paranın aylık 
taksitler hâlinde Maliye veznesine yatınlması. 

(5) Denetimli serbestlik süresi içinde iş
lediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına 
mahkum olmadığı ve yükümlülüklere uygun 
davramldığı takdirde, davanın düşmesine karar 
verilir. 

(6) Çocuğun denetimli serbestlik süresi 
içinde işlediği hapis cezasını gerektiren kasıtlı 
bir suç nedeniyle mahkûm olması veya yüküm
lülüklerine aykın davranması hâlinde, mah
keme geri bıraktığı hükmü açıklar. Ancak mah
keme, yükümlülüklerin yerine getirilme 
durumunu göz önünde bulundurarak, çocuk 
hakkında belirlenen cezada yan oranına kadar 
indirim yapabilir. 

(7) Hükmün açıklanmasının geri bırakıl
ması karanna itiraz edilebilir. 

(8) Hükmün açıklanmasının geri bırakıl
ması karan, bunlara mahsus bir sisteme kay
dedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya 
kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet 
savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından isten
mesi hâlinde, bu maddede belirtilen amaç için 
kullanılabilir. 

Uzlaşma 
MADDE 24.- (1) Suça sürüklenen çocuk

larla ilgili olarak uzlaşma, soruşturulması ve 
kovuşturulması şikayete bağlı olan veya kasten 
işlenen ve alt sının iki yılı aşmayan hapis veya 
adlî para cezasını gerektiren ya da taksirle iş
lenen suçlarda uygulanır. 

(2) Suç tarihinde onbeş yaşını doldur
mayan çocuklar bakımından, birinci fıkrada 
öngörülen hapis cezasının alt sınırı üç yıl 
olarak uygulanır. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılığı 

BÎRİNCİ BÖLÜM 
Mahkemelerin Kuruluş, Görev ve Yetkisi 

Mahkemelerinin kuruluşu 
MADDE 25.- (1) Çocuk mahkemesi, tek 

hâkimden oluşur. Bu mahkemeler her il mer
kezinde kurulur. Ayrıca, bölgelerin coğrafi 
durumlan ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak 
belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunun olumlu görüşü alınarak 
kurulabilir. İş durumunun gerekli kıldığı yerler
de çocuk mahkemelerinin birden fazla dairesi 
oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. 
Çocuk mahkemelerinde yapılan duruşmalarda 
Cumhuriyet savcısı bulunmaz. 

(2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde bir 
başkan ile yeteri kadar üye bulunur ve mah
keme bir başkan ve iki üye ile toplanır. Bu 
mahkemeler bölgelerin coğrafi durumlan ve iş 
yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen yer
lerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
olumlu görüşü alınarak kurulur. İş durumunun 
gerekli kıldığı yerlerde çocuk ağır ceza mah
kemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. 
Bu daireler numaralandınlır. 

Mahkemelerinin görevi 
MADDE 26.- (1) Çocuk mahkemesi, as

liye ceza mahkemesi ile sulh ceza mah
kemesinin görev alanına giren suçlar bakımın
dan, suça sürüklenen çocuklar hakkında 
açılacak davalara bakar. 

(2) Çocuk ağır ceza mahkemesi, çocuklar 
tarafından işlenen ve ağır ceza mahkemesinin 
görev alanına giren suçlarla ilgili davalara bakar. 

(3) Mahkemeler ve çocuk hâkimi, bu 
Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan tedbir
leri almakla görevlidir. 

(Adalet Komisyonunun 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılığı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Mahkemelerin Kuruluş, Görev ve Yetkisi 

Mahkemelerin kuruluşu 
MADDE 25.- (1) Çocuk mahkemesi, tek 

hâkimden oluşur. Bu mahkemeler her il mer
kezinde kurulur. Ayrıca, bölgelerin coğrafi 
durumları ve iş yoğunluğu göz önünde 
tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü 
alınarak kurulabilir. İş durumunun gerekli kıl
dığı yerlerde çocuk mahkemelerinin birden faz
la dairesi oluşturulabilir. Bu daireler 
numaralandırılır. Çocuk mahkemelerinde 
yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı 
bulunmaz. Mahkemelerin bulunduğu yerler
deki Cumhuriyet savcıları, çocuk mahkemeleri 
kararlarına karşı kanun yoluna başvurabilirler. 

(2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde bir 
başkan ile yeteri kadar üye bulunur ve mah
keme bir başkan ve iki üye ile toplanır. Bu 
mahkemeler bölgelerin coğrafi durumları ve iş 
yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen yer
lerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
olumlu görüşü alınarak kurulur. İş durumunun 
gerekli kıldığı yerlerde çocuk ağır ceza mah
kemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir, 
Bu daireler numaralandırılır. 

Mahkemelerin görevi 
MADDE 26.- (1) Çocuk mahkemesi, as

liye ceza mahkemesi ile sulh ceza mah
kemesinin görev alanına giren suçlar bakımın
dan, suça sürüklenen çocuklar hakkında 
açılacak davalara bakar. 

(2) Çocuk ağır ceza mahkemesi, çocuklar 
tarafından işlenen ve ağır ceza mahkemesinin 
görev alanına giren suçlarla ilgili davalara bakar. 

(3) Mahkemeler ve çocuk hâkimi, bu 
Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan tedbir
leri almakla görevlidir. 
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(4) Çocuklar hakkında açılan kamu 
davaları, Kanunun 17 nci maddesi hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla bu Kanunla kurulan 
mahkemelerde görülür. 

Mahkemelerinin yargı çevresi 
MADDE 27.- (1) Çocuk mahkemelerinin 

yargı çevresi, kurulduğu il ve ilçenin mülkî 
sınırlarıyla belirlenir. 

(2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinin yargı 
çevresi, bulundukları il merkezi ve ilçeler ile 
bunlara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî 
sınırlarıdır. 

(3) Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz 
önünde tutularak çocuk mahkemeleri ile çocuk 
ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresinin 
belirlenmesine veya değiştirilmesine Adalet 
Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunca karar verilir. 

Hâkimlerin atanmaları 
MADDE 28.- (1) Mahkemelere, atanacak

ları bölgeye veya bir alt bölgeye hak kazanmış, 
adlî yargıda görevli, tercihen çocuk hukuku 
alanında uzmanlaşmış, çocuk psikolojisi ve sos
yal hizmet alanlarında eğitim almış olan hâkim
ler ve Cumhuriyet savcıları arasından Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılır. 

(2) Atamalarda istekli olanlarla daha önce 
bu görevlerde bulunmuş olanlara öncelik 
tanınır. 

(3) Herhangi bir nedenle görevine gele
meyen hâkimin yerine bu hâkim görevine baş
layıncaya veya Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca yetkilendirme yapılıncaya kadar, o 
yerdeki hâkimlerden hangisinin bakacağı, birin
ci fıkrada aranan nitelikler de gözetilerek adlî 
yargı adalet komisyonu başkanınca belirlenir. 

Türkiye Büyük Millet 
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(4) Çocuklar hakkında açılan kamu 
davaları, Kanunun 17 nci maddesi hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla bu Kanunla kurulan 
mahkemelerde görülür. 

Mahkemelerin yargı çevresi 
MADDE 27.- (1) Çocuk mahkemelerinin 

yargı çevresi, kurulduğu il ve ilçenin mülkî 
sınırlarıyla belirlenir. 

(2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinin yargı 
çevresi, bulundukları il merkezi ve ilçeler ile 
bunlara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî 
sınırlandır. 

(3) Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz 
önünde tutularak çocuk mahkemeleri ile çocuk 
ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresinin 
belirlenmesine veya değiştirilmesine Adalet 
Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunca karar verilir. 

Hâkimlerin atanmaları 
MADDE 28.- (1) Mahkemelere, atanacak

ları bölgeye veya bir alt bölgeye hak kazanmış, 
adlî yargıda görevli, tercihen çocuk hukuku 
alanında uzmanlaşmış, çocuk psikolojisi ve 
sosyal hizmet alanlarında eğitim almış olan 
hâkimler ve Cumhuriyet savcıları arasından 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama 
yapılır. 

(2) Atamalarda istekli olanlarla daha önce 
bu görevlerde bulunmuş olanlara öncelik 
tanınır. 

(3) Herhangi bir nedenle görevine 
gelemeyen hâkimin yerine bu hâkim görevine 
başlayıncaya veya Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunca yetkilendirme yapılıncaya 
kadar, o yerdeki hâkimlerden hangisinin 
bakacağı, birinci fıkrada aranan nitelikler de 
gözetilerek adlî yargı adalet komisyonu baş
kanınca belirlenir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Cumhuriyet Savcılığı ve Kolluk 

Cumhuriyet savcılığı çocuk bürosu 
MADDE 29.- (1) Cumhuriyet başsavcılık

larında bir çocuk bürosu kurulur. Cumhuriyet 
başsavcısınca 28 inci maddenin birinci fık
rasında öngörülen nitelikleri haiz olanlar 
arasından yeterli sayıda Cumhuriyet savcısı, bu 
büroda görevlendirilir. 

Çocuk bürosunun görevleri 
MADDE 30.- (1) Çocuk bürosunun görev

leri; 
a) Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki 

soruşturma işlemlerini yürütmek, 
b) Çocuklar hakkında tedbir alınması 

gereken durumlarda, gecikmeksizin tedbir alın
masını sağlamak, 

c) Özel korunma ihtiyacı olan, suç mağ
duru veya suça sürüklenen çocuklardan yar
dıma, eğitime, işe, barınmaya ihtiyacı olan 
veya uyum güçlüğü çeken kimselere ihtiyaç 
duydukları destek hizmetlerini sağlamak üzere, 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil top
lum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmak, bu 
gibi durumları çocukları korumakla görevli 
kurum ve kuruluşlara bildirmek, 

d) Bu Kanunda ve diğer kanunlarda 
verilen görevleri yerine getirmektir. 

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâller
de, bu görevler çocuk bürosunda görevli ol
mayan Cumhuriyet savcıları tarafından da 
yerine getirilebilir. 

Kolluğun çocuk birimi 
MADDE 31.-(1) Çocuklarla ilgili kolluk 

görevi, öncelikle kolluğun çocuk birimleri 
tarafından yerine getirilir. 

(2) Kolluğun çocuk birimi, özel korunma 
ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar 
hakkında işleme başlandığında durumu, 
çocuğun veli veya vasisine veya çocuğun 
bakımını üstlenen kimseye, baroya ve Sosyal 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Cumhuriyet Savcılığı ve Kolluk 

Cumhuriyet savcılığı çocuk bürosu 
MADDE 29.- (1) Cumhuriyet başsavcılık

larında bir çocuk bürosu kurulur. Cumhuriyet 
başsavcısınca 28 inci maddenin birinci fık
rasında öngörülen nitelikleri haiz olanlar 
arasından yeterli sayıda Cumhuriyet savcısı, bu 
büroda görevlendirilir. 

Çocuk bürosunun görevleri 
MADDE 30.- (1) Çocuk bürosunun görev

leri; 
a) Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki 

soruşturma işlemlerini yürütmek, 
b) Çocuklar hakkında tedbir alınması 

gereken durumlarda, gecikmeksizin tedbir alın
masını sağlamak, 

c) Korunma ihtiyacı olan, suç mağduru 
veya suça sürüklenen çocuklardan yardıma, 
eğitime, işe, barınmaya ihtiyacı olan veya 
uyum güçlüğü çekenlere ihtiyaç duydukları 
destek hizmetlerini sağlamak üzere, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluş
larıyla işbirliği içinde çalışmak, bu gibi durum
ları çocukları korumakla görevli kurum ve 
kuruluşlara bildirmek, 

d) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen 
görevleri yerine getirmektir. 

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâller
de, bu görevler çocuk bürosunda görevli ol
mayan Cumhuriyet savcıları tarafından da 
yerine getirilebilir. 

Kolluğun çocuk birimi 
MADDE 31.-(1) Çocuklarla ilgili kolluk 

görevi, öncelikle kolluğun çocuk birimleri 
tarafından yerine getirilir. 

(2) Kolluğun çocuk birimi, korunma ih
tiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hak
kında işleme başlandığında durumu, çocuğun 
veli veya vasisine veya çocuğun bakımını üst
lenen kimseye, baroya ve Sosyal Hizmetler ve 
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Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, 
çocuk resmî bir kurumda kalıyorsa ayrıca 
kurum temsilcisine bildirir. Ancak, çocuğu 
suça azmettiren veya istismar eden yakınlarına 
bilgi verilmez. 

(3) Çocuk, kollukta bulunduğu sırada, 
yanında yakınlarından birinin bulunmasına im
kân sağlanır. 

(4) Kolluğun çocuk birimlerindeki per
soneline, kendi kurumlan tarafından çocuk 
hukuku, çocuk suçluluğunun önlenmesi, çocuk 
gelişimi ve psikolojisi, sosyal hizmet gibi 
konularda eğitim verilir. 

(5) Çocuğun özel korunma ihtiyacı içinde 
bulunduğunun bildirimi ya da tespiti veya hak
kında acil korunma karan almak için bek
lemenin, çocuğun yararına aykırı olacağını 
gösteren nedenlerin varlığı hâlinde kolluğun 
çocuk birimi, durumun gerektirdiği önlemleri 
almak suretiyle çocuğun güvenliğini sağlar ve 
mümkün olan en kısa sürede Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim eder. 

Görevlilerin eğitimleri 
MADDE 32.- (1) Mahkemelerde görev

lendirilecek hâkimler ve Cumhuriyet savcıları 
ile sosyal çalışma görevlilerine ve denetimli 
serbestlik ve yardım merkezi şube müdür
lüğünde görevli denetim görevlilerine, adaylık 
dönemlerinde Adalet Bakanlığınca belirlenen 
esaslara uygun, çocuk hukuku, sosyal hizmet, 
çocuk gelişimi ve psikolojisi gibi konularda 
eğitim verilir. 

(2) Mahkemelere atananların, görevleri 
süresince, alanlannda uzmanlaşmalannı sağ
lama ve kendilerini geliştirmelerine yönelik 
hizmet içi eğitim almalan sağlanır. 

(3) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimin 
usul ve esaslan yönetmelikle belirlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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Çocuk Esirgeme Kurumuna, çocuk resmî bir 
kurumda kalıyorsa aynca kurum temsilcisine 
bildirir. Ancak, çocuğu suça azmettirdiğinden 
veya istismar ettiğinden şüphelenilen yakın-
lanna bilgi verilmez. 

(3) Çocuk, kollukta bulunduğu sırada, 
yanında yakınlanndan birinin bulunmasına im
kân sağlanır. 

(4) Kolluğun çocuk birimlerindeki per
soneline, kendi kurumları tarafından çocuk 
hukuku, çocuk suçluluğunun önlenmesi, çocuk 
gelişimi ve psikolojisi, sosyal hizmet gibi 
konularda eğitim verilir. 

(5) Çocuğun korunma ihtiyacı içinde 
bulunduğunun bildirimi ya da tespiti veya hak
kında acil korunma karan almak için bek
lemenin, çocuğun yararına aykın olacağını 
gösteren nedenlerin varlığı hâlinde kolluğun 
çocuk birimi, durumun gerektirdiği önlemleri 
almak suretiyle çocuğun güvenliğini sağlar ve 
mümkün olan en kısa sürede Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim eder. 

Görevlilerin eğitimleri 
MADDE 32.- (1) Mahkemelerde görev

lendirilecek hâkimler ve Cumhuriyet savcılan 
ile sosyal çalışma görevlilerine ve denetimli 
serbestlik ve yardım merkezi şube müdür
lüğünde görevli denetim görevlilerine, adaylık 
dönemlerinde Adalet Bakanlığınca belirlenen 
esaslara uygun, çocuk hukuku, sosyal hizmet, 
çocuk gelişimi ve psikolojisi gibi konularda 
eğitim verilir. 

(2) Mahkemelere atananların, görevleri 
süresince, alanlannda uzmanlaşmalarını sağ
lama ve kendilerini geliştirmelerine yönelik 
hizmet içi eğitim almalan sağlanır. 

(3) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimin 
usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sosyal İnceleme 

Sosyal çalışma görevlileri 
MADDE 33.- (1) Adalet Bakanlığınca 

mahkemelere, en az lisans öğrenimi görmüş 
olanlar arasından yeterli sayıda sosyal çalışma 
görevlisi atanır. Atamada; çocuk ve aile sorun
ları ile çocuk hukuku ve çocuk suçluluğunun 
önlenmesi alanlarında lisansüstü eğitim yapmış 
olanlar tercih edilir. 

(2) Bu görevlilerin bulunmaması, görevin 
bunlar tarafından yapılmasında fiili veya 
hukukî bir engel bulunması ya da başka bir uz
manlık dalına ihtiyaç duyulması gibi durumlar
da, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışanlar ile serbest meslek icra eden birinci 
fıkrada öngörülen nitelikleri haiz kimseler de 
sosyal çalışma görevlisi olarak görevlen
dirilebilirler. 

(3) Hakkında sosyal inceleme yapılacak 
çocuğun, incelemeye tâbi tutulacak çevresi 
mahkemenin yetki alanı dışında ise, davayı 
gören mahkemenin talimatına bağlı olarak 
çocuğun bulunduğu yerdeki mahkemece in
celeme yaptırılır. Büyükşehir belediye sınırlan 
içinde kalan yerlerde bu inceleme, davayı 
gören mahkemeye bağlı olarak çalışan sosyal 
çalışma görevlilerince yapılabilir. 

Sosyal çalışma görevlilerinin görevleri 
MADDE 34 .- (1) Sosyal çalışma görev

lilerinin görevi; 
a) Görevlendirildikleri çocuk hakkında 

derhâl sosyal inceleme yapmak ve hazırladık
ları raporları kendilerini görevlendiren mercie 
sunmak, 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sosyal İnceleme 

Sosyal çalışma görevlileri 
MADDE 33.- (1) Adalet Bakanlığınca 

mahkemelere, en az lisans öğrenimi görmüş 
olanlar arasından yeterli sayıda sosyal çalışma 
görevlisi atanır. Atamada; çocuk ve aile sorun
ları ile çocuk hukuku ve çocuk suçluluğunun 
önlenmesi alanlarında lisansüstü eğitim yapmış 
olanlar tercih edilir. 

(2) Mahkemelere atanan ve bu Kanun kap
samındaki tedbirleri uygulayan Sosyal Hizmet
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda görevli sos
yal çalışma görevlilerine almakta oldukları ay
lıklarının brüt tutarının yüzde ellisi oranında 
ödenek verilir. 

(3) Bu görevlilerin bulunmaması, görevin 
bunlar tarafından yapılmasında fiili veya 
hukukî bir engel bulunması ya da başka bir uz
manlık dalma ihtiyaç duyulması gibi durumlar
da, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışanlar ile serbest meslek icra eden birinci 
fıkrada öngörülen nitelikleri haiz kimseler de 
sosyal çalışma görevlisi olarak görevlen
dirilebilirler. 

(4) Hakkında sosyal inceleme yapılacak 
çocuğun, incelemeye tâbi tutulacak çevresi 
mahkemenin yetki alanı dışında ise, davayı 
gören mahkemenin talimatına bağlı olarak 
çocuğun bulunduğu yerdeki mahkemece in
celeme yaptırılır. Büyükşehir belediye sınırları 
içinde kalan yerlerde bu inceleme, davayı 
gören mahkemeye bağlı olarak çalışan sosyal 
çalışma görevlilerince yapılabilir. 

Sosyal çalışma görevlilerinin görevleri 
MADDE 34 .- (1) Sosyal çalışma görev

lilerinin görevi; 
a) Görevlendirildikleri çocuk hakkında 

derhâl sosyal inceleme yapmak, hazırladıkları 
raporları kendilerini görevlendiren mercie 
sunmak, 
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b) Suça sürüklenen çocuğun ifadesine baş
vurulduğu durumlarda yanında bulunarak, uz
man bilgisine ihtiyaç duyulan konularda Cum
huriyet savcısına, mahkemeye veya çocuk 
hâkimine bilgi vermek, 

c) Bu Kanun kapsamında mahkemeler ve 
çocuk hâkimleri tarafından verilen diğer görev
leri yerine getirmektir. 

(2) İlgililer, sosyal çalışma görevlilerinin 
çalışmaları sırasında, kendilerine yardımcı ol
mak ve çocuk hakkında istenen bilgileri ver
mek zorundadır. 

(3) Sosyal çalışma görevlilerinin, görev
leri sırasında yaptıkları ve hâkim tarafından 
takdir edilen masrafları Cumhuriyet başsav
cılığının suçüstü ödeneğinden ödenir. 

Sosyal inceleme raporu 
MADDE 35.- (1) Bu Kanun kapsamındaki 

çocuklar hakkında mahkemeler, çocuk hâkim
leri veya Cumhuriyet savcılarınca gerektiğinde 
çocuğun bireysel özelliklerini ve sosyal çev
resini gösteren inceleme yaptırılır. 

(2) Derhal tedbir alınmasını gerektiren 
durumlarda sosyal inceleme daha sonra da yap
tırılabilir. 

(3) Mahkeme veya çocuk hâkimi tarafın
dan çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırıl-
maması halinde, gerekçesi kararda gösterilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Denetim 

Denetim altına alma kararı 
MADDE 36.- (1) Hakkında koruyucu ve 

destekleyici tedbir kararı verilen, kamu 
davasının açılmasının ertelenmesi kararı 
onanan, hükmün açıklanmasının geri bırakıl
ması karan verilen çocuğun denetim altına alın
masına karar verilebilir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

b) Suça sürüklenen çocuğun ifadesinin 
alınması veya sorgusu sırasında yanında 
bulunmak, 

c) Bu Kanun kapsamında mahkemeler ve 
çocuk hâkimleri tarafından verilen diğer görev
leri yerine getirmektir. 

(2) İlgililer, sosyal çalışma görevlilerinin 
çalışmaları sırasında, kendilerine yardımcı ol
mak ve çocuk hakkında istenen bilgileri ver
mek zorundadır. 

(3) Sosyal çalışma görevlilerinin, görev
leri sırasında yaptıkları ve hâkim tarafından 
takdir edilen masrafları Cumhuriyet başsav
cılığının suçüstü ödeneğinden ödenir. 

Sosyal inceleme 
MADDE 35.- (1) Bu Kanun kapsamındaki 

çocuklar hakkında mahkemeler, çocuk hâkim
leri veya Cumhuriyet savcılarınca gerektiğinde 
çocuğun bireysel özelliklerini ve sosyal çev
resini gösteren inceleme yaptırılır. Sosyal in
celeme raporu, çocuğun, işlediği fiilin hukuki 
anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili 
olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin 
mahkeme tarafından takdirinde gözönünde 
bulundurulur. 

(2) Derhal tedbir alınmasını gerektiren 
durumlarda sosyal inceleme daha sonra da yap
tırılabilir. 

(3) Mahkeme veya çocuk hâkimi tarafın
dan çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırıl-
maması halinde, gerekçesi kararda gösterilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Denetim 

Denetim altına alma kararı 
MADDE 36.- (1) Hakkında koruyucu ve 

destekleyici tedbir karan verilen, kamu davasının 
açılmasının ertelenmesi karan onanan, hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması karan verilen 
çocuğun denetim altına alınmasına karar 
verilebilir. 
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Denetim görevlisinin görevlendirilmesi 
MADDE 37.- (1) Denetim altına alınan 

çocukla ilgili olarak denetimli serbestlik ve 
yardım merkezi şube müdürlüğü tarafından bir 
denetim görevlisi görevlendirilir. 

(2) Görevlendirme sırasında çocuğun 
kişisel özellik ve ihtiyaçları dikkate alınır ve 
çocuğa kolay ulaşabilecek olanlar tercih edilir. 

Denetim görevlisinin görevleri 
MADDE 38.- (1) Denetim görevlisinin 

görevleri şunlardır: 
a) Kararla ulaşılmak istenen amacın ger

çekleşmesi için, çocuğun eğitim, aile, kurum, iş 
ve sosyal çevreye uyumunu güçlendirmek 
üzere onu desteklemek, yardımcı olmak, gerek
tiğinde önerilerde bulunmak, 

b) Çocuğa eğitim, iş, destek alabileceği 
kurumlar, hakları ve haklarını kullanma 
konularında rehberlik etmek, 

c) İhtiyaç duyacağı hizmetlerden yarar
lanmasında çocuğa yardımcı olmak, 

d) Kaldığı yerleri ve ilişki kurduğu kişileri 
ziyaret ederek çocuğun içinde yaşadığı şartlan, 
ailesi ve çevresiyle ilişkilerini, eğitim ve iş 
durumunu, boş zamanlarını değerlendirme 
faaliyetlerini yerinde incelemek, 

e) Alınan kararın uygulanmasını, bu uy
gulamanın sonuçlarını ve çocuk üzerindeki et
kilerini izlemek, tâbi tutulduğu yükümlülük
lerin yerine getirilmesini denetlemek, 

f) Çocuğun gelişimi hakkında, üçer aylık 
sürelerle Cumhuriyet savcısı veya mahkemeye 
rapor vermek. 

(2) Denetim görevlisi, görevini yerine 
getirirken gerektiğinde çocuğun ana ve babası, 
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Denetim görevlisinin görevlendirilmesi 
MADDE 37.- (1) Denetim altına alınan 

çocukla ilgili olarak denetimli serbestlik ve 
yardım merkezi şube müdürlüğü tarafından bir 
denetim görevlisi görevlendirilir. Ancak, 
korunma ihtiyacı olan çocuklar veya suç 
tarihinde oniki yaşını bitirmemiş suça sürük
lenen çocuklar ile çocuğun aileye teslimi 
yönünde karar verilmesi halinde, bu çocuklar 
hakkında denetim görevi gözetim esaslarına 
göre Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu tarafından yerine getirilir. 

(2) Görevlendirme sırasında çocuğun 
kişisel özellik ve ihtiyaçları dikkate alınır ve 
çocuğa kolay ulaşabilecek olanlar tercih edilir. 

Denetim görevlisinin görevleri 
MADDE 38.- (1) Denetim görevlisinin 

görevleri şunlardır: 
a) Kararla ulaşılmak istenen amacın ger

çekleşmesi için, çocuğun eğitim, aile, kurum, iş 
ve sosyal çevreye uyumunu sağlamak üzere 
onu desteklemek, yardımcı olmak, gerektiğin
de önerilerde bulunmak, 

b) Çocuğa eğitim, iş, destek alabileceği 
kurumlar, hakları ve haklarını kullanma 
konularında rehberlik etmek, 

c) İhtiyaç duyacağı hizmetlerden yararlan
masında çocuğa yardımcı olmak, 

d) Kaldığı yerleri ve ilişki kurduğu kişileri 
ziyaret ederek çocuğun içinde yaşadığı şartları, 
ailesi ve çevresiyle ilişkilerini, eğitim ve iş 
durumunu, boş zamanlarını değerlendirme 
faaliyetlerini yerinde incelemek, 

e) Alınan kararın uygulanmasını, bu uy
gulamanın sonuçlarını ve çocuk üzerindeki et
kilerini izlemek, tâbi tutulduğu yükümlülük
lerin yerine getirilmesini denetlemek, 

f) Çocuğun gelişimi hakkında, üçer aylık 
sürelerle Cumhuriyet savcısı veya mahkemeye 
rapor vermek. 

(2) Denetim görevlisi, görevini yerine 
getirirken gerektiğinde çocuğun ana ve babası, 
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vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse 
ve öğretmenleriyle işbirliği yapar. 

(3) Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım 
ve gözetiminden sorumlu kimse çocuğun 
devam ettiği okul, işyeri veya çocukla ilgili bil
giye sahip kurumların yetkilileri, denetim 
görevlisine yardımcı olmak, görevi gereğince 
istediği bilgileri vermek zorundadırlar. 

(4) Çocuğun yakınları denetim görev
lisinin yetkilerine müdahale edemezler. 

Denetim planı ve raporu 
MADDE 39.- (1) Çocuğa uygulanacak 

denetimin yöntemi, denetim görevlisince, sos
yal incelemeyi yapan uzman veya mahkeme 
nezdindeki sosyal çalışma görevlisi ile birlikte, 
görevlendirmeyi takip eden on gün içinde 
hazırlanacak bir planla belirlenir. 

(2) Denetim planı hazırlanırken; 
a) Çocuk hakkında alınan tedbirin amacı, 

niteliği ve süresi, 
b) Çocuğun ihtiyaçlan, 
c) Çocuğun içinde bulunduğu tehlike 

hâlinin ciddiyeti, 
d) Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım 

ve gözetiminden sorumlu kimse tarafından 
çocuğa verilen desteğin derecesi, 

e) Suça sürüklenmesi sebebiyle tedbir 
alınmış ise suç teşkil eden fiilin mahiyeti, 

f) Çocuğun görüşü, 
dikkate alınır. 
(3) Denetim planı, mahkeme veya çocuk 

hâkimince onaylandıktan sonra derhal uy
gulanır. Denetim görevlisi, karann uygulama 
biçimi, çocuk üzerindeki etkileri ile çocuğun 
ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden 
sorumlu kimselerin veya kurumlann çocuğa 
karşı sorumluluklannı gereğince yerine getirip 
getirmedikleri, karann değiştirilmesini gerek
tirir bir durum olup olmadığı ve istenen diğer 
hususlarda her ay, aynca talep hâlinde mah
keme veya çocuk hâkimine rapor verir. 
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vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse 
ve öğretmenleriyle işbirliği yapar. 

(3) Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım 
ve gözetiminden sorumlu kimse çocuğun 
devam ettiği okul, işyeri veya çocukla ilgili bil
giye sahip kurumların yetkilileri, denetim 
görevlisine yardımcı olmak, görevi gereğince 
istediği bilgileri vermek zorundadırlar. 

(4) Çocuğun yakınları denetim görev
lisinin yetkilerine müdahale edemezler. 

Denetim planı ve raporu 
MADDE 39.- (1) Çocuğa uygulanacak 

denetimin yöntemi, denetim görevlisince, sos
yal incelemeyi yapan uzman veya mahkeme 
nezdindeki sosyal çalışma görevlisi ile birlikte, 
görevlendirmeyi takip eden on gün içinde 
hazırlanacak bir planla belirlenir. 

(2) Denetim planı hazırlanırken; 
a) Çocuk hakkında alınan tedbirin amacı, 

niteliği ve süresi, 
b) Çocuğun ihtiyaçlan, 
c) Çocuğun içinde bulunduğu tehlike 

hâlinin ciddiyeti, 
d) Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım 

ve gözetiminden sorumlu kimse tarafından 
çocuğa verilen desteğin derecesi, 

e) Suça sürüklenmesi sebebiyle tedbir 
alınmış ise suç teşkil eden fiilin mahiyeti, 

f) Çocuğun görüşü, 
Dikkate alınır. 
(3) Denetim planı, mahkeme veya çocuk 

hâkimince onaylandıktan sonra derhal uy
gulanır. Denetim görevlisi, karann uygulama 
biçimi, çocuk üzerindeki etkileri ile çocuğun 
ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden 
sorumlu kimselerin veya kurumların çocuğa 
karşı sorumluluklannı gereğince yerine getirip 
getirmedikleri, karann değiştirilmesini gerek
tirir bir durum olup olmadığı ve istenen diğer 
hususlarda her ay, aynca talep hâlinde mah
keme veya çocuk hâkimine rapor verir. 
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Denetimin sona ermesi 
MADDE 40.- (1) Denetim, kararda ön

görülen sürenin dolmasıyla sona erer. Tedbirden 
beklenen yararın elde edilmesi hâlinde denetim, 
sürenin dolmasından önce de kaldırılabilir. 

(2) Denetim, çocuğun başka bir suçtan 
dolayı tutuklanması veya cezasının yerine 
getirilmesine başlanmakla sona erer. 

Sosyal inceleme ve denetim raporları 
hakkında bilgi edinme 

MADDE 41.- (1) Sosyal inceleme raporu 
ile denetim planı ve raporunun birer örneğini 
çocuğun avukatı ve yasal temsilcisi mah
kemeden veya çocuk hâkiminden alabilir. 
Çocuğa raporun içeriği hakkında bilgi verilir. 

(2) Ancak, çocuk ve avukatı hariç olmak 
üzere birinci fıkrada gösterilen kişilerin sosyal 
inceleme raporu ile denetim planı ve raporu 
hakkında bilgi sahibi olmasının çocuğun 
yararına aykırı olduğuna kanaat getirilirse, 
bunların incelenmesi kısmen veya tamamen 
yasaklanabilir. 

ALTINCI KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Uygulanacak hükümler 
MADDE 42.- (1) Bu Kanunda hüküm 

bulunmayan hallerde 18.6.1927 tarihli ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 
4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu ve 22.11.2001 tarihli ve 
4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri 
uygulanır. 

(2) Denetim konusunda bu Kanunda 
hüküm bulunmayan hâllerde, Denetimli Ser
bestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma 
Kurulları Kanunu hükümleri uygulanır. 

Çocuğun giderleri 
MADDE 43.- (1) Çocuk hakkında verilen 

koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının 
giderleri Devletçe ödenir. Ödenecek miktar 
mahkemece verilecek bir karar ile tespit edilir. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Denetimin sona ermesi 
MADDE 40.- (1) Denetim, kararda ön

görülen sürenin dolmasıyla sona erer. Tedbirden 
beklenen yararın elde edilmesi hâlinde denetim, 
sürenin dolmasından önce de kaldırılabilir. 

(2) Denetim, çocuğun başka bir suçtan 
dolayı tutuklanması veya cezasının yerine 
getirilmesine başlanmakla sona erer. 

Sosyal inceleme ve denetim raporları 
hakkında bilgi edinme 

MADDE 41.- (1) Sosyal inceleme raporu 
ile denetim planı ve raporunun birer örneğini 
çocuğun avukatı veya yasal temsilcisi Cum
huriyet savcısından, mahkemeden veya çocuk 
hâkiminden alabilir. Çocuğa raporun içeriği 
hakkında bilgi verilir. 

(2) Ancak, çocuk ve avukatı hariç olmak 
üzere birinci fıkrada gösterilen kişilerin sosyal 
inceleme raporu ile denetim planı ve raporu 
hakkında bilgi sahibi olmasının çocuğun 
yararına aykırı olduğuna kanaat getirilirse, 
bunların incelenmesi kısmen veya tamamen 
yasaklanabilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Uygulanacak hükümler 
MADDE 42.- (1) Bu Kanunda hüküm 

bulunmayan hallerde Ceza Muhakemesi 
Kanunu, Türk Medenî Kanunu, 18.6.1927 
tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu ile 24.5.1983 tarihli ve 
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Kanunu hükümleri uygulanır. 

(2) Denetim konusunda bu Kanunda 
hüküm bulunmayan hâllerde, Denetimli Ser
bestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma 
Kurulları Kanunu hükümleri uygulanır. 

Çocuğun giderleri 
MADDE 43.- (1) Çocuk hakkında verilen 

koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının 
giderleri Devletçe ödenir. Ödenecek miktar 
mahkemece verilecek bir karar ile tespit edilir. 
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(2) 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu 
hükümlerine göre çocuğa bakmakla yükümlü 
olan kimsenin malî durumunun müsait olması 
hâlinde, Devletçe ödenen meblağın tahsili için 
ilgililere rücû edilir. 

Kamu görevlisi 
MADDE 44.- (1) Bu Kanun kapsamına 

giren görevlerle bağlantılı olarak kamu görev
lileri hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar
gılanması Hakkında Kanun hükümleri uy
gulanmaz. 

Kurumlar 
MADDE 45.- (1) Bu Kanunun 5 inci mad

desinde yer alan koruyucu ve destekleyici ted
birlerden; 

a) (a) ve (e) bentlerinde yazılı danışmanlık 
ve barınma tedbirleri Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu ve yerel yönetimler, 

b) (b) bendinde yazılı eğitim tedbiri Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığı, 

c) (c) bendinde yazılı bakım tedbiri Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 

d) (d) bendinde yazılı sağlık tedbiri Sağlık 
Bakanlığı, 

tarafından yerine getirilir. 
(2) Bu tedbirlerin yerine getirilmesinde 

kurumların koordinasyonu Adalet Bakanlığın
ca sağlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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(2) Türk Medenî Kanunu hükümlerine 
göre çocuğa bakmakla yükümlü olan kimsenin 
malî durumunun müsait olması hâlinde, Dev
letçe ödenen meblağın tahsili için ilgililere rücû 
edilir. 

Kamu görevlisi 
MADDE 44.- (1) Bu Kanun kapsamına 

giren görevlerle bağlantılı olarak kamu görev
lileri hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar
gılanması Hakkında Kanun hükümleri uy
gulanmaz. 

Kurumlar 
MADDE 45.- (1) Bu Kanunun 5 inci mad

desinde yer alan koruyucu ve destekleyici ted
birlerden; 

a) (a) ve (e) bentlerinde yazılı danışmanlık 
ve barınma tedbirleri Milli Eğitim Bakanlığı, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
ve yerel yönetimler, 

b) (b) bendinde yazılı eğitim tedbiri Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığı, 

c) (c) bendinde yazılı bakım tedbiri Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 

d) (d) bendinde yazılı sağlık tedbiri Sağlık 
Bakanlığı, 

Tarafından yerine getirilir. 
(2) Bakım ve barınma tedbirlerinin yerine 

getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan kolluk 
hizmetlerinin yerine getirilmesi, çocukların 
rehabilitasyonu, eğitimi ve diğer bakanlıkların 
görev alanına giren diğer hususlarla ilgili 
olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu tarafından yapılan her türlü yardım ve 
destek talepleri Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, ilgili diğer bakan
lıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
geciktirilmeksizin yerine getirilir. 

(3) Bu tedbirlerin yerine getirilmesinde 
kurumların koordinasyonu Adalet Bakanlığın
ca sağlanır. 
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Kadrolar 
MADDE 46.- (1) Bu Kanun gereğince 

kurulacak mahkemelerin kuruluş ve çalışmaları 
için gerekli sınıflardan yeteri kadar kadro temin 
edilir. 

Yönetmelik 
MADDE 47.- (1) Bu Kanunun uygulan

masına ilişkin usul ve esaslar, altı ay içinde 
Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikler
le düzenlenir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 48.- (1) 7.11.1979 tarihli ve 2253 

sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun yürür
lükten kaldırılmıştır. 

(2) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 
7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mah
kemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanuna yapılan yollamalar, 
bu Kanuna yapılmış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 1.- (1) Bu Kanun 
hükümlerine göre kurulup faaliyete geçen 
çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mah
kemeleri, göreve başladıkları tarihten sonraki 
dava ve işler bakımından görevlidir. 

(2) Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza 
mahkemeleri bulunmayan yerlerde, bu mah
kemeler kurulup göreve başlayıncaya kadar 
çocuklar tarafından işlenen suçlara ait soruştur
ma ve kovuşturmalar Cumhuriyet başsavcılığı 
ve görevli mahkemelerce bu Kanun hüküm
lerine göre yapılır. 

(3) Çocuk mahkemesi bulunmayan yerler
de, bu mahkeme kurulup göreve başlayıncaya 
kadar özel korunma ihtiyacı olan çocuklar hak
kında tedbir kararları görevli hukuk mah
kemelerince alınır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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Kadrolar 
MADDE 46.- (1) Bu Kanun gereğince 

kurulacak mahkemelerin kuruluş ve çalışmaları 
için gerekli sınıflardan yeteri kadar kadro temin 
edilir. 

Yönetmelik 
MADDE 47.- (1) Bu Kanunun 5 ve 10 un

cu maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar, Adalet Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler 
ye Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından müş
tereken, diğer maddelerin uygulanmasına iliş
kin usul ve esaslar ise Adalet Bakanlığı tarafın
dan altı ay içinde çıkarılacak yönetmeliklerle 
düzenlenir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 48.- (1) 7.11.1979 tarihli ve 2253 

sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun yürür
lükten kaldırılmıştır. 

(2) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 
7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mah
kemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanuna yapılan yollamalar, 
bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 1.- (1) 2253 sayılı 
Kanun gereğince kurulan çocuk mahkemelerin
de derdest bulunan ve bu Kanun ile kurulan 
çocuk mahkemesinin görevine giren dava ve iş
ler, bu mahkemeler faaliyete geçtiğinde çocuk 
mahkemesine devredilir. 

(2) Genel ceza mahkemelerinde görül
mekte olan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte onsekiz yaşını doldurmuş olan sanıklar 
hakkındaki dava ve işler çocuk mahkemeleri ile 
çocuk ağır ceza mahkemelerine devredilmez. 

(3) Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza 
mahkemeleri bulunmayan yerlerde, bu mah
kemeler kurulup göreve başlayıncaya kadar 
çocuklar tarafından işlenen suçlara ait soruştur
ma ve kovuşturmalar Cumhuriyet başsavcılığı 
ve görevli mahkemelerce bu Kanun hüküm
lerine göre yapılır. 
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(4) Adalet Bakanlığının koordinatörlüğün
de ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar bu 
Kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren altı ay 
içinde koruyucu ve destekleyici tedbirleri 
yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri alır. 
Aynca, ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar bu 
amaçla sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine 
gidebilirler. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(4) Çocuk mahkemesi bulunmayan yerler
de, bu mahkeme kurulup göreve başlayıncaya 
kadar korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında 
tedbir kararları görevli aile veya asliye hukuk 
mahkemelerince alınır. 

(5) Adalet Bakanlığının koordinatörlüğün
de ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar bu 
Kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren altı ay 
içinde koruyucu ve destekleyici tedbirleri 
yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri alır. 
Aynca, ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar bu 
amaçla sivil toplum kuruluşlanyla işbirliğine 
gidebilirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 963) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 49.- (1) Bu Kanun 1.4.2005 

tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 50.- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 49.- (1) Bu Kanunun; 
a) Suça sürüklenen ve hakkında bakım 

tedbiri uygulanan çocuklar hakkında Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafın
dan yerine getirilecek hizmetlere ilişkin 
hükümler ile 5 inci maddesinin birinci fık
rasının (e) bendi yayımı tarihinden itibaren altı 
ay sonra, 

b) 37 nci maddesinin birinci fıkrasının 
ikinci cümlesi ile 5 inci maddesinin birinci fık
rasının (a) bendi yayımı tarihinden itibaren bir 
yıl sonra, 

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 50.- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A.Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı V. 
A. Aksu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

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 

Tanm 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 
A.Koç 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 961) 

Bursa Milletvekili M. Altan Karapaşaoğlu'nun; 3359 Sayılı 
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (2/540) 

Not: Teklif, Başkanlıkça Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe komisyonlarına 
havale edilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Teklifim, gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Altan Karapaşaoğlu 
Bursa 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
2/540 Esas Nolu "3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Teklifı"ne katılarak imza atmak istiyoruz. 
Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 23.6.2005 

Abdullah Torun Hacı Biner Cavit Torun 
Adana Van Diyarbakır 

GENEL GEREKÇE 
Ülkemizin sağlık altyapısı "fiziksel mekân" açısından değerlendirildiğinde tüm iyileştirme 

çalışmalarına rağmen henüz yeterli kapasiteye ulaşamamıştır. Fiziksel kapasite üretimi mevcut ve 
süregelen bütçe imkânları ile AB ortalamasının oldukça gerisinde kalmıştır. Ülkemiz OECD ülkeleri 
içinde yatak sayılan itibari ile henüz olması gereken noktanın çok gerisindedir. Hatta VIII. Beş Yıl
lık Kalkınma Planında 2005 yılı hedefi olarak 200 bin yatak kapasitesi ön görülmüş iken halen bu 
sayı 185 bin yatak seviyelerinde kalmıştır. 

Tıp alanında çok hızlı meydana gelen değişimler gelişmekte olan ülkelerin sağlık finansman
larını dramatik bir hale getirmektedir. Sisteme prim katkısı sağlayanların azlığı, zaten pahalı olan 
sağlık hizmeti sunumunu gittikçe güçleştirmektedir. 

Kaliteli fiziksel mekân üretmek yeterli olmamakta, yeni teknoloji ürünü medikal ekipman sağ
lanması ayn bir finansman güçlüğü boyutunu gündeme getirmektedir. Ülkemizde, sağlığa ayrılan 
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kaynaklar göreceli olarak genel bütçe oranlan içerisinde artış göstermekle birlikte istenen düzeyde 
hizmet sunumuna yetecek kadar altyapı üretilmesine imkân vermemektedir. 

Mevcut duruma hızlı nüfus artışı da eklendiğinde bu günkü bütçe imkânları ile altyapı finans
man sorununun çözümünde uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğu açıktır. Oysaki; sağlık, ertelenemez, 
bekletilemez ve önceliği değiştirilemez bir olgudur. 

Bütçe imkânları ve yatırıma ayrılabilen kaynaklar göz önüne alındığında, sağlık hizmetlerinin 
kaliteli, adil ve sürdürülebilir olarak sunulabilmesi için altyapı yatırımlarının finansman ihtiyaç
larının alternatif kaynaklardan hızla karşılanması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, 
Bakanlığımızca alternatif yeni "finansman modelleri" üzerine çalışmalara hız verilmiştir. 

Kamu ve özel sektörün altyapı ve hizmet sunmak amacıyla ortak yatırım yapması esasına 
dayanan "Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Yatırım Modeli" bu alternatiflerden birisidir. Bu şekilde özel 
girişimcilerin sağlık yatırımları için kaynak aktarmalarının ortamı oluşturulmuş olacaktır. 

Bu amaçlar için Ek Madde metninde ifade edilen "kiralama" yöntemleri, Sağlık Bakanlığının 
tesis hazır hale gelinceye kadar herhangi bir ödeme yapmadan uzun süreli tesis kiralaması ve işlet
mesine imkân vermekte ve tesisin işletiminden sağlanan kaynak ile kirasını ödeyebileceği alternatif 
yöntemler olarak yatırım finansman sıkıntısı çözümüne ilişkin bir düzenleme olarak öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇESİ 
Sağlık hizmet sunumunda karşılaşılan zorluklan aşmak için 49 yılı geçmeyecek şekilde Bakan

lığa uzun zamana yayılabilecek tesis kiralama imkânı verilmektedir. 
Kiralamaya esas tesislerin Bakanlıkça verilecek ön proje ve belirlenecek temel esaslar doğrul

tusunda girişimci tarafından sağlanacak veya Bakanlıkça bedelsiz olarak tahsis edilecek arsa 
üzerine yapılmasına, uzun yıllara dayalı kiralama sonucunda tesisin Bakanlığa veya girişimciye 
bırakılmasının sözleşmeyle düzenlenmesine imkân tanınmaktadır. 

Kiralama süresi ile kira bedelinin tespitinde; arsanın kim tarafından sağlandığı, yapılan tesise 
tıbbi ekipmanın girişimci tarafından sağlanıp sağlanmadığı ile medikal hizmetler ile bu hizmetlere 
ilişkin alanlar hariç diğer hizmetlerin ve alanların girişimci tarafından kullanılıp kullanılmadığına 
göre belirlenmesinin düzenlenecek sözleşmelerle önü açılmakta ve girişimcilerin sağlık yatınm-
lanna kaynak aktarmalan için kamu arsa veya arazisi verilmesi dışında, bu hususta düzenlenecek 
kağıtların da damga vergisi ve harçlardan istisna tutulmasına yer verilmiştir. 

Uygulamanın usul ve esaslarının Bakanlar Kurulunca belirlenmesi öngörülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 961) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 2/540 27.6.2005 
Karar No.: 45 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu ve üç milletvekili tarafından hazırlanarak 17.6.2005 

tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça aynı tarihte tali komis
yon olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komis
yonumuza havale edilen 2/540 esas numaralı "3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi", Komisyonumuzun 24.6.2005 tarihinde yapmış olduğu 
63 üncü birleşiminde Hükümeti temsilen Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Maliye Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı temsilcileri ile Kanun Tek
lifi sahibi Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu'nun katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; tüm iyileştirme çalışmalarına rağmen ülkemizin sağlık altyapısı fiziksel mekân 
açısından istenen düzeye ulaşamamıştır. Fiziksel kapasite üretimi yıllardır bütçe kısıtı nedeni ile AB 
ortalamasının altında kalmıştır. Yatak kapasitesi de OECD ülkeleri içinde olması gereken noktanın 
çok altındadır. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planında 2005 yılı hedefi olarak 200 bin yatak kapasitesi 
öngörülmüş, ancak bu sayı 185 bin yatak seviyelerinde kalmıştır. Kaliteli fiziksel mekân üretmenin 
yanı sıra yeni teknoloji ürünü medikal ekipmanların sağlanması da finansman güçlüğüne neden ol
maktadır. Sağlığa ayrılan kaynakların genel bütçe içindeki payı göreceli olarak artış gösterse de is
tenen düzeyde hizmet sunumuna yetecek kadar altyapı üretilmesine imkân vermemektedir. Hızlı 
nüfus artışı da hesaba katıldığında altyapı finansman sorununun çözümünün bugünkü bütçe imkân
ları ile ancak uzun vadede mümkün olabileceği görülmektedir. 

Tıp alanında meydana gelen hızlı değişmeler de gelişmekte olan ülkeleri sağlık finansmanı 
konusunda zor durumda bırakmaktadır. Prim katkısının düşük olması zaten pahalı olan sağlık hiz
meti sunumunu gittikçe güçleştirmektedir. 

Sağlık hizmetleri ertelenemez, bekletilemez ve önceliği değiştirilemez olan bir hizmet türüdür. 
Bütçe imkânları başta olmak üzere, tüm sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, sağlık hizmet
lerinin kaliteli, adil ve sürdürülebilir olarak sunulabilmesi için altyapı yatırımlarının finansman ih
tiyaçlarının alternatif kaynaklardan karşılanması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Sorunun 
çözümünde uygulanacak en rasyonel yöntemlerden birisi de kamu sektörü ve özel sektörün altyapı 
ve hizmet sunmak amacıyla ortak yatırım yapması esasına dayanan "Kamu-Özel Sektör Ortaklığı 
Yatınm Modeli"dir. Bu şekilde özel girişimcilerin sağlık yatırımlarına kaynak aktarmaları için 
gerekli ortamın oluşturulma imkânı doğacaktır. 

Teklif ile; 
- Sağlık hizmetleri sunumu konusunda Sağlık Bakanlığına 49 yılı geçmeyecek şekilde tesis 

kiralama imkânı verilmesi, 
- Tesis ihtiyacının Yüksek Planlama Kurulunca kararlaştırılması, kiralamaya esas tesislerin 

Bakanlıkça verilecek ön proje ve belirlenecek temel esaslar doğrultusunda girişimci tarafından sağ
lanacak veya Bakanlıkça bedelsiz olarak tahsis edilecek arsa üzerine yapılması, uzun yıllara dayalı 
kiralama sonucunda tesisin Bakanlığa veya girişimciye bırakılmasının sözleşmeyle düzenlenmesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 961) 
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- Kiralama bedeli ve süresinin tespitinde arsanın kim tarafından sağlandığı, yapılan tesise tıb
bi ekipmanın girişimci tarafından sağlanıp sağlanmadığı, medikal hizmetler ile bu hizmetlere iliş
kin alanlar hariç diğer hizmetlerin ve alanların girişimci tarafından kullanılıp kullanılmadığına göre 
belirlenmesinin düzenlenecek sözleşmelerle önünün açılması ve girişimcilerin sağlık yatınmlanna 
kaynak aktarmaları için kamu arsa veya arazisi verilmesi, bu hususta düzenlenecek kağıtlann da 
damga vergisi ve harçlardan istisna tutulması, 

- Uygulamanın usul ve esaslannın Bakanlar Kurulunca belirlenmesi, 
Öngörülmektedir. 

Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde Teklif sahiplerinden Bursa Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu ve komisyon üyelerince; 

- Ülkemizin sağlık alt yapısının fiziksel mekân açısından yeterli olmadığı, AB ülkelerinin ve 
çoğu OECD ülkesinin gerisinde bulunduğu, 

- Bütçe imkânlan ile yapılması mümkün olmayan alt yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi için 
Devletin üstüne yük kalmayacak şekilde çeşitli modeller geliştirilmesi ihtiyacı bulunduğu, Teklifin 
de bu ihtiyaçtan kaynaklandığı, 

- Devletin hastane yapmasının prosedürler nedeniyle çok uzun sürelerde tamamlanabildiği, 
tamamlanan yatırımlara da belli bir süre sonra ihtiyaç duyulmayabildiği ve Devletin elinde atıl 
olarak kaldığı, Teklifin bu durumun önüne geçilmesine imkân tanımak açısından önemli olduğu, 

- Teklifle öngörülen düzenlemenin çok olumlu olduğu ve ihtiyaçlan karşılayacağı, ancak tek
nik yönden bazı eksikliklerin giderilmesi gerektiği, 

- Sağlık tesislerinin yapılması gerekliliğinin Yüksek Planlama Kurulunca kararlaştırılacağının 
öngörüldüğü, ancak bu yetkinin açıklığa kavuşturulmasında yarar olacağı, 

- Yapılan sözleşmenin sona ermesinin ardından Hazine arsa veya arazilerinin bedelsiz olarak 
girişimcilere devrinin uygun olmayacağı, 

Şeklindeki görüş ve eleştirileri takiben Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 
- Teklifte öngörülen modelin kamu-özel sektör ortaklığına dayanan bir model olduğu, 
- Bedelsiz arsa veya arazi verilmediği takdirde kiranın artacağı, bedelsiz tahsisin ve süre sonun

da bedelsiz devrin düzenlemede özendirici bir unsur olduğu, ancak bu arsa veya arazilerin amacı 
dışında kullanılamayacağına ilişkin bir hüküm ihdas edilebileceği, 

- Kira bedelini hastane döner sermayelerinin ödeyeceği, böylece işletmecilik mantığıyla tasar
rufa yönelecekleri ve işletmelerde verimliliğin önem kazanacağı, 

İfade edilmiştir. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeleri takiben Teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca da benim

senerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 
Teklifin; 
- Çerçeve 1 inci maddesi; bu maddeyle Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklenen ek 3 üncü 

maddenin, birinci fıkrasının, ihaleye konu arsa veya arazinin kime ait olduğuna açıklık getirilmek 
amacıyla "çerçevesinde," ibaresinden sonra gelmek üzere "kendisine veya Hazineye ait arsa veya 
arazi üzerinde" ibaresinin eklenmesi, ikinci fıkrasının ifadeye açıklık kazandınlmak amacıyla 
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"Bakanlığınca" ibaresinden sonra "ihaleyi kazananlara" ibaresinin eklenmesi, kapsamı tam olarak 
ifade etmek amacıyla "borç" ibaresinden sonra "takyidat" ibaresinin eklenmesi ve sözleşme sonun
da yapılan tesisin Hazineye devredilmesi ve bu işlemden sonra Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesini 
sağlamak amacıyla "bedelsiz olarak" ibaresinden sonra gelmek üzere "Hazineye devredildikten son
ra Sağlık Bakanlığına tahsisi yapılır." ibaresinin eklenmesi, üçüncü fıkrası, önceki fıkralarda 
yapılan değişikliklerle paralellik sağlamak ve ifadeye açıklık kazandırmak amacıyla redaksiyona 
tabi tutulması, beşinci fıkrası hastane alanları içinde uygun olamayan yapılaşmaya neden 
olabileceği gerekçesiyle metinden çıkarılması, altıncı fıkrasının, fıkrada geçen kanunlann kanun 
tekniğine uygun olarak isimlerinin de yazılması ve anlatıma açıklık kazandırılmak amacıyla redak
siyona tabi tutulması, bu maddeye göre yapılacak iş ve işlemlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığına ilişkin bir hükmün maddeye yedinci fıkra 
olarak ilave edilmesi ve son fıkranın redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeler aynen, 
Kabul edilmiştir. 
Ayrıca, Teklifin başlığı kanun tekniğine uygunluğun sağlanması amacıyla redaksiyona tabi 

tutulmuştur. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Sait Açba 

Afyonkarahisar 
Kâtip 

Mehmet Sekmen 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Zekai Özcan 

Ankara 

Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 
Üye 

Alaattin Büyükkaya 
İstanbul 

Üye 
Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Fazıl Karaman 

İzmir 

Başkanvekili 
M. Altan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Üye 

Halil Aydoğan 
Afyonkarahisar 

Üye 
Osman Kaptan 

Antalya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Ahmet İnal 

Batman 
Üye 

A. Kemal Kumkumoğlu 
İstanbul 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

M. Mustafa Açıkalın 
İstanbul 

Üye 
Y Selahattin Beyribey 

Kars 

Sözcü 
Sabahattin Yıldız 

Muş 
Üye 

Mehmet Melik Özmen 
Ağrı 
Üye 

M. Mesut Özakcan 
Aydın 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Osman Nuri Filiz 
Denizli 

Üye 
Birgen Keleş 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Bülent Baratalı 

İzmir 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mustafa Elitaş 

Kayseri 
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Üye 
Taner Yıldız 

Kayseri 
Üye 

Hasan Fehmi Kinay 
Kütahya 

Üye 
Gürol Ergin 

Muğla 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Cemal Uysal 

Ordu 

Üye 

Üye 
Mikail Arslan 

Kırşehir 
Üye 

Muharrem Doğan 
Mardin 

Üye 
0. Seyfi Terzibaşıoğlu 

Muğla 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 

Üye 
M. Ergün Dağcıoğlu M. AkifHamz 

Tokat Trabzon 

Uye 
Muzaffer Baştopçu 

Kocaeli 
Üye 

Mustafa Özyürek 
Mersin 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 

Üye 
Sabahattin Cevheri 

Şanlıurfa 

açebi 
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BURSA MİLLETVEKİLİ M. ALTAN 
KARAPAŞAOĞLU'NUN TEKLİFİ 

3359 SAYILI SAĞLIK HİZMETLERİ 
TEMEL KANUNUNA BİR EK MADDE EK
LENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı 
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 3.- Yapılmasının gerekli ol
duğuna Yüksek Planlama Kurulu tarafından 
karar verilen sağlık tesisleri Sağlık Bakanlığın
ca verilecek ön proje ve belirlenecek temel 
standartlar çerçevesinde, ihale ile belirlenecek 
gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, 49 yılı 
geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerin
den kiralama karşılığı yaptırılabilir. 

Bu amaçla Maliye Bakanlığınca girişim
cilere bedelsiz arsa veya arazi tahsis edilebilir. 
Arsa veya arazinin tahsisi halinde kiralama 
süresi sonunda arsa veya arazi üzerindeki her 
türlü tesisin bütün borç ve taahhütlerinden ari, 
bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedel
siz olarak geri alınabileceği ya da arsa veya 
arazinin mülkiyeti de dahil özel girişimciye 
devredilebileceği sözleşmede öngörülür. 

Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitin
de; bedelsiz arsa tahsis edilip edilmediği, 
yatırımın maliyeti, tıbbi donanımın özel girişim
ci tarafından sağlanıp sağlanmadığı, kira konusu 
binadaki tıbbi hizmetler dışındaki hizmetler ve 
alanların işletiminin girişimciye verilip veril
mediği ve kiralama sonunda tesisin Hazineye in
tikal edip etmeyeceği hususları dikkate alınır. 

Bu şekilde yapılacak tesislerde kira bedeli 
Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye işletmelerin
ce ödenir. 

Sağlık Bakanlığının kullanımında bulunan 
sağlık tesis veya tesislerinin, öngörülecek proje 
ve belirlenecek esaslar doğrucusunda yenilen
mesi, tesisteki tıbbi hizmet alanları dışındaki 
hizmet ve alanların işletilmesi karşılığında, 
sözleşmeyle özel girişimcilere yaptırılabilir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANU
NUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ 

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı 
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 3.- Yapılmasının gerekli ol
duğuna Yüksek Planlama Kurulu tarafından 
karar verilen sağlık tesisleri Sağlık Bakanlığın
ca verilecek ön proje ve belirlenecek temel stan
dartlar çerçevesinde, kendisine veya Hazineye 
ait arsa veya arazi üzerinde ihale ile belir
lenecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, 
49 yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel 
üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir. 

Bu amaçla Maliye Bakanlığınca ihaleyi 
kazananlara bedelsiz arsa veya arazi tahsis 
edilebilir. Arsa veya arazinin tahsisi halinde 
kiralama süresi sonunda arsa veya arazi üzerin
deki her türlü tesis, bütün borç, takyidat ve taah
hütlerinden ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir 
durumda bedelsiz olarak Hazineye devredildik
ten sonra Sağlık Bakanlığına tahsisi yapılır. 

Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitin
de; arsa veya arazinin ihaleyi kazanana ait olup 
olmadığı, bedelsiz arsa tahsis edilip edilmediği, 
yatınmın maliyeti, tıbbi donanımın ihaleyi 
kazanan tarafından sağlanıp sağlanmadığı, kira 
konusu binadaki tıbbi hizmetler dışındaki hiz
metler ve alanların işletiminin ihaleyi kazanan
lara verilip verilmediği hususları dikkate alınır. 

Bu şekilde yapılacak tesislerde kira bedeli 
Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerince 
ödenir. 

Bu madde kapsamında yapılacak yatırım
larla ilgili olarak, 36 aylık süreyi geçmemek ve 
sözleşmede belirlenecek inşaat yapım süresi ile 
sınırlı olmak kaydıyla Sağlık Bakanlığı ile ger
çek ve özel hukuk tüzel kişileri arasında 
yapılacak her türlü iş ve işlemler ile düzen-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 961) 



(Bursa Milletvekili 
M. Altan Karapaşaoğlu'nun Teklifi) 

Bu madde kapsamında yapılacak yatırım
lar, 36 aylık süreyi geçmemek ve sözleşmede 
belirlenecek inşaat yapım süresi ile sınırlı olmak 
kaydıyla Sağlık Bakanlığı ile gerçek ve özel 
hukuk tüzel kişileri arasında yapılacak bütün iş 
ve işlemler ve düzenlenecek kâğıtlar 1.7.1964 
tarihli ve 488 sayılı Kanuna göre alınan damga 
vergisi ile 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Kanun 
uyarınca alınan harçlardan müstesnadır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas 
ve usuller ile ihale yöntemi; gerçek ve özel 
hukuk tüzel kişilerinde aranılacak özellikler, 
sözleşmelerin kapsamı ve konuya ilişkin diğer 
hususlar Maliye ve Sağlık bakanlıkları ile Dev
let Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlık-
larınca müştereken hazırlanarak Bakanlar 
Kurulu Karan ile yürürlüğe konulur." 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

lenecek kağıtlar 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı 
Damga Vergisi Kanuna göre alınan damga ver
gisi ile 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar 
Kanunu uyarınca alınan harçlardan müstesnadır. 

Bu maddeye göre yapılacak iş ve işlemler 
8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu ile 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununa tabi değildir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas 
ve usuller ile ihale yöntemi; gerçek ve özel 
hukuk tüzel kişilerinde aranılacak özellikler, 
sözleşmelerin kapsamı ve konuya ilişkin diğer 
hususlar Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşar-
lıklannca müştereken hazırlanarak Bakanlar 
Kurulu Karan ile yürürlüğe konulur." 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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T.B.M.M. (S. Sayısı: 962) 

Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in; Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri 

Komisyonu Raporu (2/546) 

Not: Teklif; Başkanlıkça Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Adalet ile İçişleri komisyonlarına 
havale edilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ekte gönderilmiştir. 
Gereğini arz ederim. 

Şükrü Önder 
Yalova 

GENEL GEREKÇE 
Avrupa Birliği (AB) müktesebatı; siyasi kriterler, adalet hizmetleri, iç ve dış güvenlik olmak 

üzere üç temel sütundan oluşmaktadır. Üçüncü sütunda yer alan "iç ve dış güvenliğin korunması", 
devletin istihbarat hizmetlerinin düzenlenmesini gerekli kılmaktadır. Günümüzde, toplum ve dev
lete gelecek olan tehlikelerin önceden sezilmesi ve bunların önlenmesi için tedbir alınması, demok
ratik hukuk devletinin korunması açısından, kaçınılmaz bir zorunluluk olmuştur. 

Anayasanın koruma altına aldığı özel hayat ve haberleşme özgürlüğüne, devlet tarafından, suç 
öncesi yapılacak olan müdahalelerin, AB standartlarına uygun olarak bir kanunla yapılması ve sınır
lama sebeplerinin bu kanunda gösterilmesi gerekmektedir. 

3.10.2001 tarihli ve 4709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun ile, Anayasanın özel hayat, konut dokunulmazlığı ve haberleşme hür
riyetine ilişkin 20, 21 ve 22 nci maddeleri yeniden düzenlenmiştir. Bu alanlara Devletin müdahale 
edebilmesi için; milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ah
lakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya bir
kaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmalı, yine bu sebeplere bağlı olarak gecik
mesinde sakınca bulunan hallerde de, kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmalıdır. 
Bunlar bulunmadıkça, kişinin özel hayatına dokunulamaz, konutuna girilemez, haberleşmesi engel
lenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Anayasanın 22 nci maddesi, haberleşme hürriyeti açısından is
tisnalar olabileceğini kabul etmiş ve bunun kanunla belirlenmesini öngörmüştür. 

Suç ve suçluluk ile mücadelede istihbarat vazgeçilmez bir araçtır. İstihbarat çalışmaları ise, bil
gi toplamak ve depolamak şeklinde olduğundan, özel hayat ve aile hayatı ile yakından ilgilidir. 
Elektronik yoldan yapılan iletişimin suç öncesi alanda dinlenmesi ise, haberleşme hürriyeti ile il
gilidir. Anayasanın bu düzenlemesi karşısında, Türkiye'de istihbarat hizmetlerinin yapılabilmesi 
için, kanunla düzenleme yapılması ihtiyacı bir zorunluluk oluşturmaktadır. 

Ülkemizde önleyici amaçlı istihbarat dinlemesi düzenlenmediğinden, hazırlanan Teklif ile, bu 
önemli eksiklik giderilecektir. İletişimin her ne sebeple olursa olsun dinlenmesi, Anayasamızın 20 
ve Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 8 inci maddeleri ile garanti altına alınmış bulunan "özel 
hayatın gizliliği ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına" uygun olarak yapılacaktır. 
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Avrupa insan Hakları Mahkemesi, kararlarında, gizli soruşturma tedbirleri açısından geçerlilik 
taşıyan ilkeler koymuştur. Mahkeme, kararlarında, örgütlü suçlara karşı mücadelede gizli soruştur
macı ve güvenilir kişiden yararlanmaya engel bulunmadığına ve anonim tanıklara başvurmanın 
mümkün olduğuna işaret etmiştir. 

Önleme amaçlı istihbarat çalışmalarında devletin bu haklara riayet edebilmesi için, yasal 
düzenleme yapılması ve bu düzenlemenin müdahale sebeplerini göstermesi gerekmektedir. 
iletişimin denetlenmesi ve telefonların dinlenmesi, 1 Haziran 2005 tarihine kadar 4422 sayılı Çıkar 
Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu, bu tarihten itibaren ise 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu ile düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 
135 ve devamı maddelerinde, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve 
kayda alınmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. Anılan düzenlemeler suçlann soruşturulması 
sırasında ve sanık takibi amacıyla kolluk kuvvetlerince iletişime yapılan müdahaleye ilişkin olup, 
Kanunun gerekçesinde telefon konuşmalarına veya maddede sayılan diğer iletişim araçlanna 
müdahale edilmesi için belirlenen ön koşul "soruşturulan suçun beş yıl veya daha fazla hürriyeti 
bağlayıcı cezayı gerektiren bir cürüm olması gerektiği" şeklinde ifade edilmiştir. Kanun "sadece suç 
işlendikten sonra" yapılan, adli amaçlı dinlemeleri düzenlemektedir. Ayrıca, 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununda yapılan düzenlemeye göre, dinleme adli kolluk tarafından gerçekleş
tirilecektir. 

Oysa, istihbarat teşkilatları tarafından yürütülen faaliyetler; suç ile ilişkili olmayıp kuruluş 
yasalarında yer alan görevleri kapsamında ulusal güvenliğin sağlanması amacıyla, demokratik 
hukuk devletine yönelik tehdit unsurlanna ilişkin olarak düzenli ve sistemli bilgi toplama ve değer
lendirme ihtiyacına yöneliktir. 

Söz konusu istihbarat ihtiyacının sağlanması açısından iletişime yapılan müdahalenin yasal 
dayanakları ile yeterli şüphe sonucunda suça ilişkin delillerin yasalara uygun olarak toplanmasını 
teminen adli kolluk tarafından yapılan müdahalenin; çalışma yöntemleri, yasal dayanağı ve hedef
lerindeki farklılık gözetildiğinde, iletişime müdahaleye ilişkin hususlann ayn bir mevzuatla düzen
lenmesi ihtiyacı doğmaktadır. Nitekim bu esastan hareketle, AB ülkelerinin ulusal güvenlik servis
leri, istihbarat servis kanunlannda yer alan düzenlemeler çerçevesinde iletişime müdahale hususun
da yetkilendirilmişlerdir. 

Ayrıca, Avrupa Parlamentosunun 2001/2098(1 INI) sayılı raporunda; "Bir devlet kural olarak, 
ülke içindeki yasal düzen ortamının devamlılığının ve ulusal güvenliğin sağlanması amacı ile din
leme faaliyetleri yürütebilir. Organize suçlann ve terörizme yönelik faaliyetlerin eyleme dönüş
meden belirlenebilmesi amacıyla ulusal kanunlar, devlet birimlerini, kişi ve gruplar hakkında bilgi 
toplayabilmesi hususunda yetkili kılar. Konuya ilişkin veriler ise ülkenin istihbarat servisi tarafın
dan toplanır ve analiz edilir." denilmek suretiyle temel hak ve hürriyetlere saygı prensibi çerçevesin
de hazırlanan ulusal kanunlar ile telekomünikasyonun denetlenmesine cevaz verilmektedir. 

Bunun yanında, günümüzde bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de teknoloji ve bilişim 
alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler sonucunda suçların nitelikleri ve işleniş 
biçiminde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Suçlann daha organize bir şekilde işlenmesi ve 
yoğunluk kazanması, suçlulann ve özellikle örgütlerin teknolojik imkânlardan azami ölçüde yarar
lanması ve işlenen suç çeşitlerinin artması; kolluk kuvvetlerinin bu suçlann faillerini yakalayacak, 
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hukukun gerektirdiği şekilde soruşturma yapacak uzman personele ve teknik donanıma sahip ol
maları zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. 

Demokratik hukuk devletlerinin varlığını tehdit eden terör odaklarının zamanında teşhisi, ey
lemlerine daha ortaya çıkmadan engel olunabilmesi, taktik ve stratejilerini devamlı olarak değiştiren 
yıkıcı, bölücü ve irticai örgütler karşısında genel kolluk kuvvetlerinin yasal yetkilerinin yeniden 
düzenlenmesi gereklidir. Yeni düzenleme hem kişi hak ve özgürlüklerini Devletin aşırı 
müdahalesine karşı koruyacak nitelikte olmalı hem de Devlete karşı verilen tehdit ve tehlikeleri et
kin bir şekilde bertaraf edebilecek özellikler taşımalıdır. 

Özellikle 11 Eylül 2001 terör olayından sonra Avrupa Birliğinin ve ABD'nin istihbarata olan 
yaklaşımı değişmiş ve bu alanda yeni düzenlemelere gidilmiştir. Nitekim, ABD'de yürürlüğe 
konulan kanun (Us Code Collection Title 50>Chapter 36>Subchapter l>Secl802) elektronik din
leme yapma yetkisini vermektedir. İngiltere'de 2000 yılında yürürlüğe giren iki ayrı kanun istihbarat 
dinlemeleri konusunu düzenlemiştir (Regulation Of Investigatory Powers Act 2000, Interception Of 
Communications Act.). Bu konudaki önemli düzenlemelerden biri de Avusturya'da yürürlüğe 
konulan Önleme Kolluğu Kanunudur (SicherheitspolizeiG). Almanya 26 Haziran 2001 tarihinde 
yayımlanarak yürürlüğe giren kanun, (Zur Neuregelung von Beschraenkungen des Brief-Post und 
Fernmeldegeheimnisses), Alman Anayasasının 10 uncu maddesinde yer alan "haberleşme özgür
lüğü" nün nasıl kısıtlanacağını ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Fransa ise "Telekomünikasyon Yolu 
ile Yapılan Haberleşmenin Mahremiyetine İlişkin" 10 Temmuz 1991 tarihli ve 91-646 sayılı 
Kanunu yürürlüğe koymuştur. Bu Kanun; milli güvenliği, Fransa'nın bilimsel ve ekonomik var
lığını, terörizmi, örgütlü suçluluğu ve benzeri çabalan ortaya çıkarmak amacı ile telekomünikasyon 
vasıtası ile yapılan haberleşmeye, istisnai olarak müdahale yetkisi vermektedir. 

Devlete yönelik tehlikelerin yakın bir tehdit haline gelmeden, yani doğmadan bertaraf edilmesi 
için, bilgi toplama, değerlendirme ve iletişime müdahale yanında takibe alma, gözleme ve tarassut 
gibi başka yetkilere de ihtiyaç vardır. 

Hazırlanan Teklif, yukarıda sözü edilen esas ve standartlara uyulması suretiyle, istihbarat ih
tiyaçlarım karşılamak için meydana getirilmiş sistemi, sistemin işlemesini, bu hususta hukuka uy
gun işlemlerin ne suretle gerçekleştirileceğini, kararların hangi makamlar tarafından ve ne gibi 
koşullara uyulması suretiyle alınacağını, bu husustaki denetim kurallarını ve usullerini, istihbarat 
ihtiyacının milletlerarası hak bildirileri ve Anayasanın güvencelerine uygun olarak nasıl 
giderileceğini göstermektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Madde, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci maddesi ile polise 

tevdi edilen görev ve yetkilerin kullanılma yöntemlerini düzenlemektedir. Maddede, güvenlik ve is
tihbarat amaçlı önlemler; açıklık, belirlilik ve denetlenebilirlik ilkelerine uygun olarak düzenlen
miştir. Madde, iletişim ve haberleşmenin dokunulmazlığı ilkesini teyit etmekte ve Anayasada ön
görülen ilkeler doğrultusunda, haberleşme özgürlüğüne hangi sebeplerle müdahale edilebileceğini 
göstermektedir. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 1 inci maddesine göre "Memleketin umumi emniyet 
ve asayişinden Dahiliye Vekili mesuldür. Dahiliye Vekili bu işleri, kendi kanunları dairesinde 
hareket eden Emniyet Umum Müdürlüğü ile Umum Jandarma Komutanlığı ve icabında diğer bütün 
zabıta teşkilatı vasıtası ile ifa ve lüzum halinde İcra Vekilleri Heyeti karan ile ordu kuvvetlerinden 
istifade eder." 
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Bu maddenin İçişleri Bakanına verdiği yükümlülük, memleketin genel emniyet ve asayişini 
sağlamaktır. Emniyetin sağlanması için, kolluğun muhtemel suçlular hakkında bilgi dosyası oluş
turması gerekmektedir. Böyle bir oluşum, suçu önlemeye yönelik teknik takipler bakımından önem 
arz etmektedir. Terör ve örgütlü suçların yapısı, bu şekilde analiz edilebilir ve örgütler ortaya çıkar
ılabilir. Ancak, önleyici hizmet olarak bu tür bir bilgi değerlendirilmesi yönteminin ihdas edilmesi, 
kişi hak ve özgürlükleri ile yakından ilgili olduğundan, bu işlemler hâkim kontrolünde ve 
denetiminde yapılacaktır. Bu tür işlemler özel bir eğitim ve disiplin gerektirdiğinden bu faaliyetler 
bu konuda görevlendirilmiş olan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı görev
lilerince yerine getirilecektir. Tüm emniyet birimlerinin bu konuda görevlendirilmesinin sakıncaları 
göz önünde tutularak bu kısıtlama yapılmıştır. 

Türk Ceza Kanunu, bireyi esas alan ve özel hayatı koruyan yeni suçlar içermektedir. Bu cüm
leden olmak üzere, kişilerin rızası ve bilgisi olmadan resimlerinin çekilmesi, görüntülerinin ve ses
lerinin kayda alınması "suç" olarak düzenlenmiştir. Oysa, Devletin korunması açısından hayati 
önem taşıyan istihbarat çalışmalarında bu tür kayıtların yapılması büyük önem taşımaktadır. İstih
barat çalışmalarının hukuka uygunluğunu sağlamak üzere, AB standartlanna uygun olarak kanunla 
düzenleme yapılması, müdahalelerin usul ve esaslarının da kanunda gösterilmesi gerekmektedir. 
Madde bu amaçla polise verilen istihbarat görevinin hangi yöntemlerle üretileceğini detaylı ve an
laşılır bir şekilde düzenlemiştir. 

Madde 2.- Madde ile, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci maddesindeki 
hüküm Jandarma Genel Komutanlığına uyarlanmıştır. Böylece, jandarmanın istihbarat faaliyetinde 
bulunma yetkisi düzenlenmiştir. 

Bunun yanında, günümüzde, maruz kalınabilecek tehlikelerin önceden sezilmesi ve bunların 
önlenmesi için tedbirler alınması, demokratik hukuk devletlerinin korunması açısından kaçınılmaz 
bir zorunluluk olduğundan, madde ile jandarmaya, Anayasanın 22 nci maddesinde belirtilen hallere 
bağlı olarak; iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması yetkileri verilmektedir. 

Ancak, önleyici hizmet olarak bu tür bir bilgi değerlendirilmesi yönteminin ihdas edilmesi, kişi 
hak ve özgürlükleri ile yakından ilgili olduğundan, yapılacak işlemlerin hâkim kontrolünde ve 
denetiminde yapılacağı öngörülmüştür. 

Yapılacak telefon dinlemelerine, bunların işaret, sinyal ve yer bilgilerine ulaşılmasına hâkim 
karar verecektir. Ancak bu tür işlemler özel bir eğitim, disiplin gerektirdiğinden bu faaliyetler bu 
konuda görevlendirilmiş ve uzmanlaşmış Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görev
lilerince yerine getirilecektir. Tüm jandarma birimlerinin bu konuda görevlendirilmesinin sakın
caları göz önünde tutularak görevlendirilecek birimler sınırlı tutulmuştur. 

Madde, sadece suç öncesi faaliyetler ve eylemleri düzenlemektedir. Bazı suçlar işlendikten 
sonra, delil elde etmek ve faili yakalamak maksadıyla yapılabilecek olan müdahaleler konusunda, 
1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlemeler bulunmak
tadır. Bu nedenle bir suç oluşmasına vakıf olunması veya kuvvetli belirtinin tespiti durumunda key
fiyetin Cumhuriyet savcılarına bildirilmesi suretiyle idari tedbirin sona erdirilmesi ve adli işlemlerin 
başlatılmasının sağlanacağı açıktır. 

Getirilen düzenlemede, belirtilen tedbir ve yöntemlerle elde edilen bilgi ve kayıtların saklan
masında ve korunmasında gizlilik ilkesine aykırı davranışın cezalandırılacağı açık bir şekilde belir
tilmiştir. 
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Madde 3.- 2937 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile Milli 
İstihbarat Teşkilatının; kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve istihbarattan sorumlu kişileri ile 
ilişki kurmaya ve kurum ve kuruluşların arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden, 
kendi görev sahasına giren konularda yararlanmaya ve bunlarla irtibat kurmaya yetkili olduğu hük
me bağlanmış olup, madde ile, telekomünikasyon hizmetleri gibi stratejik önemi haiz bazı kamu 
hizmetlerinin özelleştirme kapsamında özel teşebbüslere bırakılması neticesinde ve ayrıca ülkemiz
de gerçekleşen hızlı teknolojik gelişmeler çerçevesinde, 2937 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine "kamu hizmeti veren kuruluşlar" ibareleri dahil edilmiştir. 

Diğer taraftan, anılan maddeye eklenen fıkralar ile, Milli İstihbarat Teşkilatına, istihbarat 
amacıyla iletişime müdahale yetkisi verilmiştir. İstihbaratın, Devlet güvenliğinin temini bakımın
dan vazgeçilmez bir unsur olduğu dikkate alındığında, istihbarı amaçlı iletişime müdahale konusun
da ortaya çıkan hukuki boşluğun doldurulması ve bu ihtiyacın karşılanması amacıyla, AB kriterleri, 
Anayasanın 22 nci maddesinde yer alan temel ilkeler ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda 
belirtilen esaslara bağlı kalınarak, iletişime müdahalenin "hangi hallerde" yapılacağı, "karar mercii" 
ve "süresi" şeklindeki temel unsurlara yer verilmek suretiyle düzenlenmiştir. 

Anayasanın 22 nci maddesi uyarınca, ancak hâkim kararına dayanan ve telefon, faks, bilgisayar 
gibi kablolu, kablosuz veya diğer elektromanyetik sistemlerle veya tek yönlü sistemlerle alınan 
veya iletilen sinyaller, yazılar, resimler, görüntü veya sesler ile diğer nitelikteki verilerin nakledil
mesi ve benzeri suretiyle yapılan tüm iletişimi kapsayabilen önleyici müdahale; Anayasanın 2 nci 
maddesinde belirtilen temel niteliklere, AB uygulamalanna da uygun şekilde, demokratik hukuk 
devletine yönelik ciddi bir tehlikenin varlığı halinde Devlet güvenliğinin sağlanmasına, casusluk 
faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına, Devlet sırrının ifşasının tespiti ve terörist faaliyetlerin önlen
mesine ilişkin olarak yapılabilmektedir. 

Geçici Madde 1.- Madde ile, 1, 2 ve 3 üncü maddelerinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik
lerin üç ay içinde çıkarılması öngörülmektedir. 

Madde 4.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 5.- Yürütme maddesidir. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 27.6.2005 
Esas No.: 2/546 
Karar No.: 20 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
21.6.2005 tarihinde Başkanlığınıza sunulan, "Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in, Bazı Kanun

larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi," 21.6.2005 tarihinde esas komisyon olarak 
Komisyonumuza, tali komisyon olarak Adalet Komisyonu ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonuna havale edilmiş ve Komisyonumuz, 24.6.2005 tarihli 20 nci toplantısında Tek
lifi gündemine alarak görüşmeye başlamıştır. Komisyonumuz Teklifin bir alt komisyonda değerlen
dirilerek olgunlaştınlmasını ve bu amaçla Adana Milletvekili Ali Küçükaydın, Adıyaman Millet
vekili Şevket Gürsoy, İstanbul Milletvekili Recep Koral, Kastamonu Milletvekili Sinan Özkan, 
Sivas Milletvekili Selami Uzun ve Van Milletvekili Mehmet Kartal'dan oluşan bir alt komisyon 
kurulmasını kararlaştırmıştır. Alt Komisyon aynı tarihte yaptığı toplantıda, başkanlığına, Kas
tamonu Milletvekili Sinan Özkan'ı seçerek çalışmalanna başlamıştır. Alt Komisyon toplantılanna 
İçişleri, Adalet, Ulaştırma ve Maliye bakanlıklan temsilcileri katılmıştır. Alt Komisyon 27.6.2005 
tarihinde raporunu Komisyonumuza sunmuş ve Komisyonumuz, aynı tarihte yaptığı 21 inci toplan
tısında Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla Alt Komisyon 
raporunu esas alarak Teklifi inceleyip görüşmüştür. 

Teklifle Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Teşkilatı ile Jandarma 
Genel Komutanlığı İstihbarat Teşkilatına iletişimin dinlenmesi konusunda yetki verilmekte ve bu iş
lemlerin denetimi için Başbakanlıkta bir merkez oluşturulmasına olanak tanınmaktadır. 

Alt Komisyonun Teklif üzerinde yaptığı değişiklikler ana hatlanyla şöyle özetlenebilir: 
1. İletişimin dinlenmesi yetkisi iki boyutu olan bir yetkidir. Yetkinin bir boyutu temel hak ve 

özgürlüklerle diğer boyutu ise güvenlikle ilgilidir. Dolayısıyla bu yetki, bir taraftan, Devlet ve top
lumun varlığı ile doğrudan ilişkili olduğundan yaşamsal önemdedir. Diğer taraftan kişilerin temel 
hak ve özgürlükleriyle yakından ilişkili olduğundan anayasal sınırlar içinde kullanılmalıdır. Alt 
Komisyon, bu nedenle bu yetkinin Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçlan hariç, 250 nci 
maddesinde sayılan suçlann önlenmesiyle sınırlı olmasını uygun görmüştür. Alt Komisyonda, 
sınırın Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesine paralel olarak düzenlenmesi gerektiği de 
ileri sürülmüştür. Söz konusu madde hükmüne göre, bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmalarda, (1) 
suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve (2) başka suretle delil elde edilmesi im
kânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet 
savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilmekte, 
dinlenebilmekte ve kayda alınabilmektedir. Maddede ayrıca tüm suçlardan değil sadece Türk Ceza 
Kanunu, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu ve Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kanununda tanımlanmış olan bazı suçlar söz 
konusu olduğunda bu yetkinin kullanılmasına olanak tanınmaktadır. Alt Komisyon, Teklifle ön
görülen düzenlemenin henüz suç oluşmadan suçun önlenmesine yönelik olarak kullanılacağını 
düşünerek bu yetkinin Millî İstihbarat Teşkilatının görev alanına giren casusluk suçlan hariç 250 
nci maddedeki suçların önlenmesiyle sınırlı olmasını uygun görmüştür. 

2. Teklifte Başbakanlık tarafından kurulacak merkezin kuruluş giderlerinin nereden kar
şılanacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Alt Komisyon kuruluş giderleri ile ilgili konuya 
açıklık getirmiştir. 
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3. Teklifin geçici 1 inci maddesi yönetmeliği düzenlemekte olup geçici bir niteliği bulun
mamaktadır. Sadece yönetmeliğin belirli bir sürede çıkarılmasını zorunlu kılmaktadır. Maddelere 
bakıldığında, madde içinde yönetmelik hükümleri olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu maddedeki 
süre, maddelerin içine işlenmiş ve geçici 1 inci madde, Teklif metninden çıkarılmıştır. 

4. Teklifte kurulması öngörülen merkezin alt yapısının oluşturulması belirli bir zaman alacaktır. 
Alt Komisyon hem bu merkezin belirli bir sürede kurulmasını zorunlu kılmak, hem de bu merkez 
kuruluncaya kadar istihbarat birimlerinin faaliyetlerinin kesintiye uğramasını önlemek için merkez 
kuruluncaya kadar mevcut sistemlerin kullanımına devam edileceğini öngören yeni bir geçici madde 
yazmıştır. Geçici madde, başka bir geçici madde olmadığından Teklife numarasız olarak eklenmiştir. 

Komisyonumuz Alt Komisyon tarafından yapılan bu değişiklikleri kabul etmiştir. 
Komisyonumuzda ayrıca 1 inci madde üzerinde bir önerge verilmiştir. Önerge ile 5271 sayılı 

Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesi ile paralellik kurulmaktadır. Söz konusu 135 inci 
maddede 25.5.2005 tarihli ve 5353 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yapılan değişiklikle 
iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınmasının yanında sinyal kayıtlarının değerlendirilmesi de 
madde kapsamına alınmıştır. Önerge ile bu değişikliğe paralel değişikliğin bu Kanundaki düzen
lemelerde de yapılması gerektiği öngörülmektedir. Komisyonumuz bu önergeyi kabul etmiş ve söz 
konusu değişikliği 2 ve 3 üncü maddelere de yansıtmıştır. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur. 
Başkan 

Tevfik Ziyaeddin Akbulut 
Tekirdağ 

Üye 
Ali Küçükaydın 

Adana 

Üye 
Şevket Orhan 

Bursa 

Üye 
Fuat Geçen 

Hatay 

Başkanvekili 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 

Üye 
Şevket Gürsoy 

Adıyaman 
(Muhalifim) 

Üye 
Ali Yüksel Kavuştu 

Çorum 
(Muhalifim, 

Kâtip 
Sinan Özkan 
Kastamonu 

(2. maddeye muhalifim, 
muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Nur Doğan Topaloğlu 

Ankara 

Üye 
Talip Kaban 

Erzincan 

muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Recep Koral 
İstanbul 

Üye 
Ali Oksal 

Mersin 
(Muhalifim, muhalefet şerhim 

Üye 
Seracettin Karayağız 

Muş 
Üye 

ektedir) 
Üye 

Selamı Uzun 
Sivas 

Mehmet Çiçek 
Yozgat 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Kartal 

Van 
Üye 

Nadir Saraç 
Zonguldak 
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AYRIŞIK OY GEREKÇEM 

26.6.2005 tarih, 2/546 esas ve 2 karar nolu Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun teklifiyle ilgili İçişleri Komisyonunun Alt Komisyon raporundaki madde 2'ye eklenen Ek 
Madde 5'in karşısında olduğumdan katılmıyorum. 

27.6.2005 
Ali Yüksel Kavuştu 

Çorum 

KARŞI OY YAZISI 
Yalova milletvekili Şükrü Önder tarafından verilen Kanun teklifi hem İçişleri Alt Komisyonun

da, hem de içişleri Komisyonunda görüşülmüş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Teklif, esas 
itibariyle güvenlik birimlerimizin yapacağı suçun önlenmesi amacına dönük "önleyici" ve "istihbari 
dinleme" konusunu, bu dinlemenin hangi şart ve esaslar dahilinde yapılacağını düzenlemektedir. 

Dinleme konusu, esas itibariyle özellikle toplum ve devlete karşı işlenen suçlan önlemeye 
dönük ve terörle mücadelede etkin bir mücadele metodu olmakla birlikte diğer yönüyle de temel 
hak ve hürriyetlerin en önemlilerinden bir tanesi olan haberleşme hürriyetine getirilen ciddi ve 
önemli bir sınırlamadır. Bu sınırlamanın, bu hakkın özüne dokunulmaksızın ve demokratik toplum 
gereklerine uygun olarak yapılması, Anayasa'nın güvencesi altındadır. Bu doğrultuda söz konusu 
iletişim hakkının kısıtlanmasının alanının belirlenmesi, dinlemenin hangi durumlarda kimler 
tarafından, hangi suçlarla alakalı olarak ve nerelerden izin alarak yapılacağının çerçevesi bu yasal 
düzenleme ile çizilmiştir. Dinlemelerle alakalı, dinlemeyi yapacak yetkili güvenlik birimlerinin 
denetim altına alınabilmesi ve vatandaşımızın zamanzaman geçmişte yanlış uygulamaları olan bu 
konuyla alakalı herhangi bir şüphe ve endişe duymadan günlük hayatını devam ettirebilmesi için, 
bu dinleme faaliyetlerinin merkezî bir sistemle yapılması, merkezî bir denetim sistemi getirilmesi 
ve keyfiliğin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 

Ancak 2 nci madde kapsamında Jandarma Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna bir ek mad
de eklemek suretiyle, Jandarmanın kendi sorumluluk sahasında istihbarat faaliyetlerinde bulunabil
mesi imkânını getirmiştir. Hemen önümüzdeki süreçte 3 Ekim 2005'te başlaması kuvvetle muh
temel Avrupa Birliğine katılım süreci üyelik müzakerelerinde bu yasal düzenlemeyle getirilen Jan
darmaya istihbarat yapma yetkisi ciddi bir itiraz konusu olarak önümüze konulabilecektir. Nitekim 
2004 yılı ilerleme raporu; "Ordu üzerinde sivil denetimin eksikliği endişeye neden olmaktadır. Mil
lî Güvenlik Kurulu aracılığıyla ordunun siyasî yaşamda oynadığı önemli rol bu hususu yansıtmak
tadır" denmek suretiyle askerî otoritenin siyasî hayata müdahalesini temel bir eleştiri konusu yap
mıştır. Bu düzenlemenin 2 nci maddesi ile Silâhlı Kuvvetlerle organik bağları olan, rütbe-terfi işe 
alma, sicil vb. konularda tamamen Silâhlı Kuvvetlerin belirlediği esaslara göre iş ve işlemleri 
yürüten Jandarmaya bir yönüyle siyasî bir vazife olan istihbari faaliyette bulunma görev ve yetkisi 
verilmektedir. Şayet ülke şartlan değerlendirildiğinde kırsal kesimde asayiş ve güvenlik hizmet
lerini yürüten Jandarma teşkilâtımızın istihbarat yapma zorunluluğu vazgeçilmez bir zaruret olarak 
değerlendiriliyorsa, bu teşkilâtımız bir yönüyle siyasî olan bu faaliyeti yerine getirebilmesi için AB 
üyesi ülkelerde olduğu gibi her yönüyle (rütbe-terfi, maaş, personel istihdamı, sicil vs.) sivil 
otoriteye bağlı hale getirilmeli, ondan sonra bu yetki ve görevi kendi bölgesinde kullanmalı, hatta 
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emniyet teşkilâtı ile tek bir güvenlik birimi gibi (sadece sorumluluk sahaları farklı olan) görev ve 
sorumluluklarını yerine getirmesi sağlanmalıdır. 

Bu gerekçelerle teklifin 2 nci maddesinde yapılan düzenlemeye muhalifim. 
Sinan Özkan 
Kastamonu 

AYRIŞIK OY GEREKÇEM 
İçişleri alt komisyon üyesi olarak yaptığımız toplantılarda hiçbir kuruma ilave yetki vermeden 

sadece istihbarata esas telekomünikasyon yoluyla dinleme yapılmasına esas olmak üzere mevcut 
yetkilerin kullanımına bir esas getirilmesi, usullerinin belirlenmesi ve Başbakanlıkça belirlenecek 
tek merkezden yapılması yönünde alt komisyon raporu oluşturulmuş iken bilgim dışında 27.6 
Pazartesi günü alt komisyon toplanmış olduğu ifade edilerek 2 nci bir alt komisyon raporu ortaya 
çıkartılmıştır. 

İçişleri Komisyonunda yapılan görüşmelerde ise Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ek madde eklenmek sureti ile telekomünikasyon yoluyla dinlemenin de dışında Jandar
maya sivil toplumla ilgili istihbarat yetkisi getirilmektedir. 

Temel hak ve hürriyetleri kısıtlayıcı olarak getirilen bu düzenlemenin AB ile bütünleşme 
yolunda olan ve demokratikleşmede büyük açılımlar yapılan bir dönemde olmasının sivilleşmenin 
önüne bir Önemli engel daha koyduğunu düşünüyorum. 

Sadece dinleme konusunda dahi rahatsızlık verecek derecede yetki kargaşası devam ederken 
istihbarat hizmetlerinde de aynı yetkinin iki kurumumuz tarafından kullanılması yeni bir yetki kar
gaşasına yol açacağı tabiidir. 

Sivillerin sadece terör mücadelesi gerekçesiyle dahi militer güçlerle karşı karşıya 
getirilemeyeceği AB'nin 6.10.2004 tarihli raporunda belirtilmekte olduğu da gözönüne alınır ise 
terör suçlan dışında tüm istihbarat, dinleme, izleme faaliyetlerinin Jandarma kanununa görev olarak 
getirilmesi kabul edilemez bir çelişkidir. 

Polisin bulunmadığı alanda adli ve idari görev yapması gereken Jandarmanın sivil güçlerde 
bulunması gereken (siyasî) istihbarat faaliyeti yetkisiyle donatılması büyük bir çelişkidir. Bu neden
le karara katılmıyorum. 

Arz ederim. 
Recep Koral 

İstanbul 
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YALOVA MİLLETVEKİLİ 
ŞÜKRÜ ÖNDER'İN TEKLİFİ 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 4.7.1934 tarihli ve 2559 
sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 
7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Birinci fıkrada belirtilen görevlerin yerine 
getirilmesi amacıyla; hâkim karan veya gecik
mesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet 
Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanının 
yazılı emriyle telekomünikasyon yoluyla 
yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, 
kayda alınabilir. Bu işlemler, Ulaştırma Bakan
lığı ve içişleri Bakanlığının görüşleri alınarak 
Başbakanlık tarafından belirlenecek tek bir mer
kezden yapılır. Ulaştırma Bakanlığı bu merkezle 
ilgili alt yapıyı hazırlamakla yükümlüdür. 

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili 
ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, 
kararını en geç yirmidört saat içinde verir. 
Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine 
karar verilmesi halinde, tedbir derhal kaldırılır. 

Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan 
kolluk biriminin bulunduğu yer itibarıyla yetkili 
olan ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına 
göre kurulan ağır ceza mahkemesinin üyesidir. 

Kararda, hakkında tedbir uygulanacak 
kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon 
numarası veya iletişim bağlantısını tespite im
kân veren kodundan belirlenebilenler ile ted
birin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Kararlar, 
en fazla üç ay için verilebilir; bu süre aynı usul
le üçer ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa 
uzatılabilir. Ancak, terör örgütlerinin faaliyet
leri çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin 
olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç ay
dan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit 
defalar uzatılmasına karar verebilir. 

Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, 
dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar, yetkili ve 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 4.7.1934 tarihli ve 2559 
sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 
7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Birinci fıkrada belirtilen görevlerin 
yerine getirilmesine yönelik olarak, 30.3.2005 
tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun, casusluk suçlan hariç, 250 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) 
bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin önlen
mesi amacıyla, hâkim karan veya gecikmesin
de sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel 
Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanının 
yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla 
yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, 
sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda 
alınabilir. Bu işlemler, Ulaştırma ve İçişleri 
Bakanlığının görüşleri alınarak Başbakanlık 
tarafından belirlenecek tek bir merkezden 
yapılır. Ulaştırma Bakanlığı bu merkezle ilgili 
alt yapıyı hazırlamakla yükümlüdür. Bu mer
kezin kuruluş giderleri Telekomünikasyon 
Kurumu tarafından karşılanır. Bu merkezin 
kuruluşu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alını
lan ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasak
lama işleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu hükümlerinden muaftır. 

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili 
ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, 
kararını en geç yirmidört saat içinde verir. 
Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine 
karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır. 

Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan 
kolluk biriminin bulunduğu yer itibariyle yet
kili olan ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci mad
desinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza 
mahkemesinin üyesidir. 

Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir 
uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının 
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görevli hâkimin denetimi altında en geç on gün 
içinde yok edilir ve durum bir tutanakla tespit 
olunur. 

İstihbarat faaliyetlerinde, hâkim kararı 
alınmak koşuluyla, teknik araçlarla izleme 
yapılabilir. Ayrıca, kamu kuram ve kuraluşlan 
ile kamu hizmeti veren kuruluşlardaki mevcut 
bilgilerden de yararlanılabilir. Bu kuruluşların, 
ihtiyaç duyulan bilgileri kanuni sebeplerle 
verememesi halinde bu konuda hâkimden karar 
istenir. 

Bu madde hükümlerine göre yürütülen 
faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, 
birinci fıkrada belirtilen amaçlar dışında kul
lanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların sak
lanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi 
geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket 
edenler hakkında, görev sırasında veya görev
den dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet sav
cılarınca doğrudan soruşturma yapılır. 

Hâkim kararları ve yazılı emirler, Emniyet 
Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı 
görevlilerince yerine getirilir. Diğer emniyet 
birimleri bu amaçla görevlendirilemez. İşlemin 
başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi 
yapanın kimliği bir tutanakla saptanır. 

Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi; 
yetkili Cumhuriyet savcıları, sıralı kurum amir
leri ve Başbakanın özel olarak yetkilendireceği 
kişi veya komisyon tarafından yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas 
ve usuller, Adalet Bakanlığının görüşü alınarak 
İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir." 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

türü, kullandığı telefon numaraları veya 
iletişim bağlantısını tespite imkân veren 
kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, 
kapsamı ve süresi belirtilir. Kararlar, en fazla 
üç ay için verilebilir; bu süre aynı usulle üçer 
ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa 
uzatılabilir. Ancak, terör örgütünün faaliyeti 
çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin 
olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç ay
dan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit 
defalar uzatılmasına karar verebilir. 

Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, 
dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on 
gün içinde yok edilir; duram bir tutanakla tes
pit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edil
mek üzere muhafaza edilir. 

İstihbarat faaliyetlerinde, ikinci fıkrada 
belirtilen suçların önlenmesi amacıyla ve 
hâkim karan alınmak koşuluyla, teknik araç
larla izleme yapılabilir. Ayrıca, kamu kuram 
ve kuruluşlarındaki mevcut bilgi ve belgeler
den yararlanılabilir. Kamu hizmeti veren 
kuruluşların, ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri, 
kanuni sebeplerle veya ticari sır gerekçesiyle 
vermemesi halinde ancak hâkim kararı ile bu 
bilgi ve belgelerden yararlanılabilir. 

Bu madde hükümlerine göre yürütülen 
faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, 
birinci fıkrada belirtilen amaçlar dışında kul
lanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların sak
lanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi 
geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket 
edenler hakkında, görev sırasında veya görev
den dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet sav
cılarınca doğrudan soruşturma yapılır. 

Hâkim kararları ve yazılı emirler, Em
niyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Baş
kanlığı görevlilerince yerine getirilir. İşlemin 
başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi 
yapanın kimliği bir tutanakla saptanır. 

Bu maddede yer alan faaliyetlerin 
denetimi, sıralı kuram amirleri ve Başbakanın 
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MADDE 2.- 10.3.1983 tarihli ve 2803 
sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ek 4 üncü maddesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 5.- Jandarma, bu Kanunun 
7 nci maddesinin (a) bendine ilişkin görevleri 
yerine getirirken önleyici ve koruyucu tedbirleri 
almak üzere, sadece kendi sorumluluk alanında 
istihbarat faaliyetlerinde bulunur. Bu amaçla 
bilgi toplar, değerlendirir, yetkili mercilere veya 
kullanma alanına ulaştınr. Devletin diğer kolluk 
ve istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapar. 

Birinci fıkrada belirtilen görevlerin yerine 
getirilmesi amacıyla; hâkim karan veya gecik
mesinde sakınca bulunan hallerde Jandarma 
Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanının yazılı 
emriyle telekomünikasyon yoluyla yapılan 
iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda 
alınabilir. Bu işlemler, Ulaştırma Bakanlığı ve 
İçişleri Bakanlığının görüşleri alınarak Baş
bakanlık tarafından belirlenecek tek bir mer
kezden yapılır. Ulaştırma Bakanlığı bu merkez
le ilgili alt yapıyı hazırlamakla yükümlüdür. 

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili 
ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, 
karannı en geç yirmidört saat içinde verir. 
Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine 
karar verilmesi halinde, tedbir derhal kaldınlır. 

Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan 
kolluk biriminin bulunduğu yer itibanyla yet
kili olan ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 250 nci maddesinin birinci fık
rasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin 
üyesidir. 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

özel olarak yetkilendireceği kişi veya komis
yon tarafından yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas 
ve usuller, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakan-
lıklannın görüşü alınarak Başbakanlık tarafın
dan üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir." 

MADDE 2.- 10.3.1983 tarihli ve 2803 
sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 5.- Jandarma, bu Kanunun 7 
nci maddesinin (a) bendine ilişkin görevleri 
yerine getirirken önleyici ve koruyucu tedbir
leri almak üzere, sadece kendi sorumluluk 
alanında istihbarat faaliyetlerinde bulunur. Bu 
amaçla bilgi toplar, değerlendirir, yetkili mer
cilere veya kullanma alanına ulaştınr. Devletin 
diğer kolluk ve istihbarat kuruluşlanyla işbir
liği yapar. 

"Birinci fıkrada belirtilen görevlerin 
yerine getirilmesine yönelik olarak, 30.3.2005 
tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun, casusluk suçlan hariç, 250 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) 
bentlerinde yazılı suçlann işlenmesinin önlen
mesi amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesin
de sakınca bulunan hallerde Jandarma Genel 
Komutanlığı İstihbarat Başkanının yazılı em
riyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan 
iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bil
gileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir. Bu 
işlemler, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci mad
desinin ikinci fıkrası hükmüne göre kurulan 
merkez tarafından yürütülür. 

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili 
ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, 
karannı en geç yirmidört saat içinde verir. 
Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine 
karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldınlır. 

Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 962) 



— 1 3 -

(Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in Teklifi) 

Kararda, hakkında tedbir uygulanacak 
kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon 
numarası veya iletişim bağlantısını tespite 
imkân veren kodundan belirlenebilenler ile ted
birin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Kararlar, 
en fazla üç ay için verilebilir; bu süre aynı usul
le üçer ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa 
uzatılabilir. Ancak, terör örgütlerinin faaliyet
leri çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin 
olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç ay
dan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit 
defalar uzatılmasına karar verebilir. 

Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, 
dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar, yetkili ve 
görevli hâkimin denetimi altında en geç on gün 
içinde yok edilir ve durum bir tutanakla tespit 
olunur. 

İstihbarat faaliyetlerinde, hâkim kararı 
alınmak koşuluyla, teknik araçlarla izleme 
yapılabilir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları 
ile kamu hizmeti veren kuruluşlardaki mevcut 
bilgilerden de yararlanılabilir. Bu kuruluşların, 
ihtiyaç duyulan bilgileri kanuni sebeplerle 
verememesi halinde bu konuda hâkimden karar 
istenir. 

Bu madde hükümlerine göre yürütülen 
faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, 
birinci fıkrada belirtilen amaçlar dışında kul
lanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların sak
lanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi 
geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket 
edenler hakkında, görev sırasında veya görev
den dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet sav
cılarınca doğrudan soruşturma yapılır. 

Hâkim kararları ve yazılı emirler, Jandar
ma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı 
görevlilerince yerine getirilir. Diğer jandarma 
birimleri bu amaçla görevlendirilemez. İşlemin 
başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi 
yapanın kimliği bir tutanakla saptanır. 

Bu maddede yer alan faaliyetlerin 
denetimi; yetkili Cumhuriyet savcıları, sıralı 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

kolluk biriminin bulunduğu yer itibariyle yet
kili olan ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci mad
desinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza 
mahkemesinin üyesidir. 

Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir 
uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının 
türü, kullandığı telefon numaraları veya 
iletişim bağlantısını tespite imkân veren 
kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, 
kapsamı ve süresi belirtilir. Kararlar, en fazla 
üç ay için verilebilir; bu süre aynı usulle üçer 
ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa 
uzatılabilir. Ancak, terör örgütünün faaliyeti 
çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin 
olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç ay
dan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit 
defalar uzatılmasına karar verebilir. 

Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, 
dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on 
gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tes
pit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edil
mek üzere muhafaza edilir. 

İstihbarat faaliyetlerinde, ikinci fıkrada 
belirtilen suçların önlenmesi amacıyla ve 
hâkim kararı alınmak koşuluyla, teknik araç
larla izleme yapılabilir. Ayrıca, kamu kurum 
ve kuruluşlarındaki mevcut bilgi ve belgeler
den yararlanılabilir. Kamu hizmeti veren 
kuruluşların, ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri, 
kanuni sebeplerle veya ticari sır gerekçesiyle 
vermemesi halinde ancak hâkim karan ile bu 
bilgi ve belgelerden yararlanılabilir. 

Bu madde hükümlerine göre yürütülen 
faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, 
birinci fıkrada belirtilen amaçlar dışında kul
lanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların sak
lanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi 
geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket 
edenler hakkında, görev sırasında veya görev
den dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet sav
cılarınca doğrudan soruşturma yapılır. 
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kurum amirleri ve Başbakanın özel olarak yet
kilendireceği kişi veya komisyon tarafından 
yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas 
ve usuller Adalet Bakanlığının görüşü alınarak 
İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir." 

MADDE 3.- 1.11.1983 tarihli ve 2937 
sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İs
tihbarat Teşkilatı Kanununun 6 ncı maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Milli İstihbarat Teşkilatı; 
a) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşların 
yöneticileri ve istihbarat hizmetlerinden 
sorumlu kişileri ile istihbaratın tevcihi, istihsali 
ve istihbarata karşı koyma konularında doğ
rudan ilişki kurar, uygun koordinasyon yön
temlerini uygular. 

b) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşlara 
ait arşivlerden, elektronik bilgi işlem merkez
lerinden ve iletişim alt yapısından, kendi görev 
sahasına giren konularda yararlanır, bunlarla ir
tibat kurar, bilgi ve belge talep eder." 

"Bu Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan 
görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; 
Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen temel 
niteliklere ve demokratik hukuk devletine 
yönelik ciddi bir tehlikenin varlığı halinde, Dev
let güvenliğinin sağlanması, casusluk faaliyet
lerinin ortaya çıkarılması, Devlet sırrının if
şasının tespiti ve terörist faaliyetlerin önlen
mesine ilişkin olarak, hâkim karan veya gecik-

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Hâkim kararları ve yazılı emirler, Jandar
ma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı 
görevlilerince yerine getirilir. İşlemin baş
ladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi 
yapanın kimliği bir tutanakla saptanır. 

Bu maddede yer alan faaliyetlerin 
denetimi, sıralı kurum amirleri ve Başbakanın 
özel olarak yetkilendireceği kişi veya komis
yon tarafından yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas 
ve usuller, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakan
lıklarının görüşü alınarak Başbakanlık tarafın
dan üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir." 

MADDE 3.- 1.11.1983 tarihli ve 2937 
sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İs
tihbarat Teşkilatı Kanununun 6 ncı maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Millî İstihbarat Teşkilatı; 
a) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşların 
yöneticileri ve istihbarat hizmetlerinden 
sorumlu kişileri ile istihbaratın tevcihi, istih
sali ve istihbarata karşı koyma konularında 
doğrudan ilişki kurar, uygun koordinasyon 
yöntemlerini uygular. 

b) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşlara 
ait arşivlerden, elektronik bilgi işlem merkez
lerinden ve iletişim alt yapısından kendi görev 
sahasına giren konularda yararlanır, bunlarla 
irtibat kurar, bilgi ve belge talep eder. Ancak 
kamu hizmeti veren kuruluşların, istenen bilgi 
ve belgeleri, kanuni sebeplerle veya ticari sır 
gerekçesiyle vermemesi halinde, hâkim karan 
ile bu bilgi ve belgelerden yararlanılabilir. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan 
görevlerin yerine getirilmesi amacıyla 
Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen temel 
niteliklere ve demokratik hukuk devletine 
yönelik ciddi bir tehlikenin varlığı halinde 
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meşinde sakınca bulunan hallerde MİT Müs
teşarı veya yetkili kıldığı Daire Başkanının 
yazılı emriyle telekomünikasyon yoluyla 
yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, 
kayda alınabilir. Bu işlemler, Ulaştırma Bakan
lığı ve İçişleri Bakanlığının görüşleri alınarak 
Başbakanlık tarafından belirlenecek tek bir mer
kezden yapılır. Ulaştırma Bakanlığı bu merkezle 
ilgili alt yapıyı hazırlamakla yükümlüdür. 

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili 
ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, 
kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. 
Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine 
karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır. 

Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan 
birimin bulunduğu yer itibarıyla yetkili olan ve 
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 
nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan 
ağır ceza mahkemesinin üyesidir. 

Kararda, hakkında tedbir uygulanacak 
kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon 
numarası veya iletişim bağlantısını tespite 
imkân veren kodundan belirlenebilenler ile ted
birin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Kararlar, 
en fazla üç ay için verilebilir; bu süre, aynı 
usulle üçer ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç 
defa uzatılabilir. Ancak, uluslararası terör ve is
tihbarata karşı koyma faaliyetlerinde, hâkim üç 
aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit 
defalar uzatılmasına karar verebilir. 

Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, 
dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar yetkili ve 
görevli hâkimin denetimi altında en geç on gün 
içinde yok edilir ve durum bir tutanakla tespit 
olunur. 

Bu madde hükümlerine göre yürütülen 
faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, 
Kanunda belirtilen amaçlar dışında kul
lanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların sak
lanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi 
geçerlidir. Bu madde hükümlerine aykırı 
hareket edenler hakkında, görev sırasında veya 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Devlet güvenliğinin sağlanması, casusluk 
faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, Devlet sır
rının ifşasının tespiti ve terörist faaliyetlerin 
önlenmesine ilişkin olarak, hâkim kararı veya 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde MİT 
Müsteşarı veya yardımcısının yazılı emriyle 
telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tes
pit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri 
değerlendirilebilir, kayda alınabilir. Bu işlem
ler, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci maddesinin 
ikinci fıkrası hükmüne göre kurulan merkez 
tarafından yürütülür. 

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili 
ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, 
kararını en geç yirmidört saat içinde verir. 
Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine 
karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır. 

Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan 
biriminin bulunduğu yer itibariyle yetkili olan 
ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin 
birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mah
kemesinin üyesidir. 

Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir 
uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının 
türü, kullandığı telefon numaraları veya 
iletişim bağlantısını tespite imkân veren 
kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, 
kapsamı ve süresi belirtilir. Kararlar, en fazla 
üç ay için verilebilir; bu süre aynı usulle üçer 
ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa 
uzatılabilir. Ancak, terör örgütünün faaliyeti 
çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin 
olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç ay
dan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit 
defalar uzatılmasına karar verebilir. 

Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, 
dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on 
gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tes
pit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edil
mek üzere muhafaza edilir. 

Bu madde hükümlerine göre yürütülen 
faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, 
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görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet 
savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır. 

Hâkim kararlan ve yazılı emirler MİT 
Müsteşarlığı görevlilerince yerine getirilir. İş
lemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile iş
lemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır. 

Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi; 
yetkili Cumhuriyet savcıları, sıralı kurum amir
leri ve Başbakanın özel olarak yetkilendireceği 
kişi veya komisyon tarafından yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas 
ve usuller yönetmelikle düzenlenir." 

GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun 1, 2 ve 
3 üncü maddelerinde öngörülen yönetmelikler 
üç ay içinde yürürlüğe konulur. 

MADDE 4.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bu Kanunda belirtilen amaçlar dışında kul
lanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların sak
lanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi 
geçerlidir. Bu madde hükümlerine aykırı 
hareket edenler hakkında, görev sırasında veya 
görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet 
savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır. 

Hâkim kararlan ve yazılı emirler, MİT 
Müsteşarlığı görevlilerince yerine getirilir. İş
lemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile iş
lemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır. 

Bu maddede yer alan faaliyetlerin 
denetimi, sıralı kurum amirleri ve Başbakanın 
özel olarak yetkilendireceği kişi veya komis
yon tarafından yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas 
ve usuller Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakan-
lıklan ile MİT Müsteşarlığının görüşü alınmak 
suretiyle Başbakanlık tarafından üç ay içinde 
çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir." 

GEÇİCİ MADDE.- 2559 sayılı Kanunun 
ek 7 nci maddesinde düzenlenen merkez, en 
geç altı ay içinde kurulur. Bakanlar Kurulu bu 
süreyi uzatmaya yetkilidir. Merkez kurulun
caya kadar 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci mad
desi, 2803 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi ve 
2937 sayılı Kanunun 6 nci maddesi hükümleri 
uyannca verilen iletişimin dinlenmesi, tespiti, 
sinyal bilgileri değerlendirilmesi ve kayda 
alınmasına dair karar veya yazılı emirler, 
telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve 
kuruluşlar tarafından derhal yerine getirilir; il
gili istihbarat kurumlannın mevcut sistem
lerinin kullanılmasına devam olunur. 

MADDE 4.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TC. 
Başbakanlık 31.5.2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.O2M.KKG.0.10/101-593/2496 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 23.5.2005 

tarihinde kararlaştırılan "Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Kanunda öngörülen değişiklikler ile bazı kavramların farklı anlaşılması ve yorumlanması nedeniy

le oluşan kargaşanın giderilmesi, yoruma muhtaç veya uygulamada tereddüt yaratan bazı hükümlerin 
tereddüde ve yoruma mahal bırakmayacak şekilde açık ve net bir şekilde düzenlenmesi ve terim ve kav
ram birliğinin temini suretiyle açık ve anlaşılır bir kanun metnine ulaşılması amaçlanmıştır. 

Öte yandan, 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yer alan, "Belirli istekliler arasında ihale 
usulü"nde zaman içersinde karşılaşılan uygulama zorluklarını giderebilmek ve bu ihale usulüne iş
lerlik kazandırabilmek amacıyla anılan Kanunda yer alan diğer ihale usullerinde aranan bazı koşul
lardan istisna tutularak, ayrı bir ihale usulü olarak yeniden düzenlenmiştir. 
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Yine, 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan iş kaybı tazminatı ile 22 nci maddesin
de yer alan nakle tâbi personelin nakline ilişkin hükümlerde uygulamada karşılaşılan ve hukuki ih
tilaflara sebep olan bazı hususlar yeniden düzenlenmek suretiyle hukuki ihtilafların en aza indiril
mesi amaçlanmıştır. 

Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanununda uygulamada karşılaşılan 
sorunların giderilmesine yönelik bazı düzenlemeler yapılmıştır. 

Diğer taraftan, Türk Telekom A.Ş'nin özelleştirilerek alıcıya devredilmesi sırasında, anılan Şir
ketin verdiği hizmetlerin aksamaması için, Şirket personelinden gerekli görülenlerin bir süre daha 
Şirkette çalışmaya devam edeceklerine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Yapılan bu değişiklik ile çok uzun ve yazışmalarda gereksiz yer kaplayan Kanun is

mi netleştirilmiştir. Esasen kamuoyunda "Özelleştirme Kanunu " veya kısaca "4046 " sayılı kanun 
olarak yerleşeri- Kanunun adı bu şekilde açık hale getirilmiş olacaktır. 

Madde 2.- Özelleştirme programında, bulunan kuruluşlarca, 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanununun 30 uncu raddesine istinaden, gerek kendilerinin başka kuruluşlardan hizmetin gereği 
olarak yapacakları talepler, gerekse başka kamu kurum ve kuruluşlannca kendilerine karşı yapılacak 
taleplere ilişkin yapılacak İşlemlerle ilgili konularda bugüne kadar Özelleştirme Yüksek Kurulu 
tarafından karar verilmekte ve bu dururn da gecikmelere neden olmakta idi. Yapılan yeni düzenleme 
ile bu konuda İdare tarafından karar verilmesi ile İdarenin ilgili kuruluşa izin vermesi imkânı getiril
miştir. Böylece 2942 sayılı Kanunda kamu kuruluşlarının birbirlerinden taşınmaz edinmelerine iliş
kin prosedür düzenlendiğinden, bu konuda zaman kaybına yol açılmamış olacaktır. 

Ayrıca, aynı maddenin (n) bendinde yapılan değişiklik ile Fonun kullanım alanları başlıklı 
10 uncu maddesinin (ı) bendi arasında oluşabilecek yanlış değerlendirmelerin önlenmesi amaçlan
mıştır. Zira Özelleştirme Fonunun kullanım alanları içinde İdarenin yalnızca özelleştirme programın
da olan kuruluşlara borç verebileceği düzenlenmiştir. Özelleştirme kapsamına alma, hazırlık işlem
lerine tâbi tutulmayı da kapsadığından ve bu şekilde özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların es
ki statüleri ve Hazine ile olan bağlılıkları da devam ettiğinden yanlış yorumlar giderilmiş olacaktır. 

Madde 3.- Özelleştirme İdaresi Başkanlığında çalışan personelin fazla çalışma ücreti konusun
da ifade değişikliği yapılarak 3056 sayılı yasanın 31 inci maddesi aynen muhafaza edilmiş ve 
paralellik sağlanmıştır. 

Madde 4.- Değişiklik ile 22 nci madde çerçevesinde yapılacak ödemelerin Özelleştirme Fonun
dan karşılanacağı hususu, açık olarak yazılarak önceki madde metnindeki tereddüdün ortadan kal
dırılması amaçlanrnıştır. 

Madde 5.- Bu değişiklik ile kuruluşların bazen çok düşük oranlardaki ve önemsiz iştirak pay
larının özelleştirilmelerine kolaylık sağlanacaktır. Bu nedenle ihale usulündeki bağlayıcı "iki teklif 
şartı" kaldırılmıştır. 

"Belirli istekliler arasında kapalı teklif usulü" yeniden düzenlenerek, diğer ihale usulleri ile 
sonuç alınamaması durumunda yeniden ihale edilmesinde zorluklar olan ve özelleştirilmesi ihale 
usulleri ile gerçekleştirilecek olan kuruluşların özelleştirilmesi suretiyle ekonomiye kazandırılması 
amaçlanmıştır. 

Ayrıca, özelleştirme programındaki kuruluşların değer tespitlerinin özelleştirme ihalelerinin 
sonuçlanmasından sonra kamuoyuna duyurulmasının, alıcılar tarafından devir sözleşmesinin im-
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zalanmaması veya ihalenin iptal edilmesi halinde kuruluş için yapılacak yeni ihalede kamunun 
zarara uğraması söz konusu olabileceğinden bu konuda düzenleme yapılmıştır. 

Madde 6.- Değişiklik ile madde daha anlaşılır, açık, net ve yorum gerektirmeyecek hale getiril
miştir. 

Madde 7.- 22.10.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2004/7898 sayılı Kararname eki 
Esaslar ile özelleştirme sonucu işini kaybedenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 4/C maddesi çerçevesinde geçici personel olarak istihdam edilebil
melerine imkân sağlanması sebebiyle iş kaybı tazminatı tutarlarının makul seviyede yeniden düzen
lenmesi zorunluluğu doğmuştur. Hem böylelikle işsizlik ödeneği ile iş kaybı tazminatı arasındaki 
ücret dengesizliği de bir ölçüde giderilmiş olacaktır. 

21 inci maddenin önceki halinde sakat statüsünde çalışanların işten çıkarılamayacağına dair 
düzenleme, uygulamada hem işveren hem de sakat işçiler yönünden sorunlara yol açmaktaydı. 
Yapılan özelleştirme uygulamalarında ihbar ve kıdem tazminatlarının Özelleştirme Fonu tarafından 
üstlenilmesi durumunda bütün işçilerin iş sözleşmelerinin sona erdirilerek yasal haklarının öden
mesine karşın sakat işçilerin iş sözleşmelerinin feshedilememesi, sakat statüsünde çalışanların 
yakınmalarına sebep olmaktaydı. Diğer yandan kuruluşların özelleştirilmesi sonucunda, atıl istih
dam sebebiyle çalışan sayısının azalmasına karşın sakat statüsünde çalışanların çıkarılamaması, İş 
Kanununda öngörülen sakat işçi çalıştırma oranının, ekonomik ve kabul edilebilir oranın çok 
üzerine çıkmasına sebep teşkil etmekteydi. Yapılan düzenleme ile bu çelişki giderilmiştir. 

21 inci maddenin önceki metninde yer alan düzenlemede sakat statüsünde çalışanlara, kapat
ma ve tasfiye nedeniyle işten çıkarılmaları halinde iş kaybı tazminatı ödeneceğinin mevcut ol
masına karşın, satış ve benzeri yöntemlerle özelleştirilen kuruluşlarda çalışan ve iş sözleşmeleri 
sona erdirilen işçilere iş kaybı tazminatının ödeneceğine dair hüküm bulunmaması, uygulamada bir 
çok hukuki ihtilafın çıkmasına yol açtığı gibi sakat statüsünde çalışanların mağduriyetine sebep ol
maktaydı. Yapılan düzenleme ile her halükarda iş sözleşmesi sona erdirilen sakat işçilere de diğer 
işçiler gibi iş kaybı tazminatı ödenebilmesine imkân sağlanmıştır. 

Özelleştirme Fonundan iş kaybı tazminatı hesabına para aktarılması işlemi, bir muhasebe iş
lemi olmasına karşın bunun Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile yapılabilmesi, karar istihsalinde 
gecikmelere yol açabildiğinden bu yetkinin İdareye verilmesi suretiyle hesaplar arasında para ak
tarımının kolaylıkla yapılması sağlanacaktır. 

Madde 8.- 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişiklikle; 
Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda hangi tarih itibarıyla görev yapan personelin nak

le tâbi tutulacağı ve iş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hüküm
lerinden yararlanmayan personelin kadro unvanları belirtilmek suretiyle bunların nakline ilişkin 
esaslar yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, kuruluşların özelleştirme programına alındıkları tarih 
itibarıyla, boş kadro ve pozisyonları ile bu kapsamdaki kadro ve pozisyonlardan daha sonra 
boşalacak olanların iptal edilmesi öngörülmüştür. 

Devlet Personel Başkanlığınca nakle tâbi personelin diğer kurumlara naklinde atanılacak kad
roların belirlenmesinde oluşan tereddütler giderilmiştir. Nakle tâbi tutulan kapsamdışı personel ile 
sözleşmeli personelin kazanılmış hak aylıklarının belirlenmesinde 4046 sayılı Kanunun geçici 9 un
cu maddesinin dikkate alınmasına ilişkin düzenleme yapılarak bu intibakların atamayı yapan 
kuruluş tarafından gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 
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Özelleştirme programındaki kuruluşlara memur, işçi ve sözleşmeli personel statüsünde eleman 
alımı durdurulmuş olmasına karşın, uluslararası alanda faaliyet gösteren kamu kuruluşlarının ulus
lararası kurallar gereği istihdam etmek zorunda olduğu uçucu personel ve gemi adamı gibi per
sonelin istihdamına imkân sağlanmıştır. Ayrıca, özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda 
sözleşmeli personel statüsünden memur statüsüne ve kapsamiçi statüsünden kapsamdışı personel 
statüsüne geçiş kaldırılmıştır. 

Nakle tâbi tutulan personelin eski görev yerinden almış olduğu aylık ve diğer mali haklar için 
borç çıkarılmaması ve kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaması, nakil hakkına 
sahip iş kanunlarına tâbi olarak çalışan personelin hangi esaslarla kıdem tazminatından yarar
lanacağı ve iş kanunlarına tâbi olarak çalışan personelin nakledilmesi halinde kıdem tazminatından 
yararlanamayacağı hususları açıkça düzenlenmiştir. 

Özelleştirme programına alman kuruluşlardaki personelin fark tazminatına esas eski kadro 
veya pozisyonlarına ilişkin yapılan ödemelerin tespitinde, hiçbir tereddüde yol açmayacak şekilde 
belirgin olan Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinin esas alınması öngörülerek, uy
gulamada oluşan problemler giderilmiştir. Halihazırda fark tazminatı ödenmesinde atama tarihinin 
esas alınması hükme bağlanmış olmakla birlikte, idare mahkemelerince fark tazminatı ödemelerin
de personelin atama tarihinden ilişik kesme tarihinin anlaşılması gerektiği yönünde kararlar veril
miştir. Bu nedenle, söz konusu fıkrada yapılan değişiklik ile somut ve açık bir tarih olan personelin 
nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihin esas alınması suretiyle nakle 
tâbi tutulan personele ödenecek fark tazminatının belirlenmesinde personelin atama onay tarihinin 
mi yoksa ilişik kesme tarihinin mi esasa alınacağı yönünde oluşan ihtilaflar giderilmiştir. Ayrıca, 
mevcut düzenlemede, fark tazminatı ödemelerinde personelin atandıkları tarihteki eski kadro ve 
pozisyonları için yapılan ödemelerin net tutarının esas alınması hükme bağlanmış olduğundan, söz 
konusu net tutarın tespitinde atama tarihindeki ücrete ilişkin vergi ve kesintilerin oran ve miktar
larının esas alınması zorunlu iken, uygulamada fark tazminatına esas net tutarın hesabında vergi 
oranlarındaki değişiklikler dikkate alınarak yeniden hesaplama yapılıp yapılmayacağı hususunda 
ihtilaflar oluşmaktadır. Bununla birlikte, fark tazminatının ödenmesinde maddede açık bir şekilde 
fazla mesai ve ek ders ücreti dışında yeni kadroya ilişkin yapılan tüm ödemelerin esas alınması hük
me bağlanmış olmakla birlikte uygulamada bu konuda da ihtilaflar yaşanmaktadır. Esas itibarıyla 
anılan fıkrada net tutarın belirlenmesine ilişkin bir değişiklik yapılmamakla birlikte uygulamadaki 
ihtilafların giderilmesi amacıyla, fark tazminatına esas eski kadro veya pozisyonlar için yapılan 
ödemelerin net tutarının, personelin nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri 
tarihteki net tutarın (bu tutarın belirlenmesine esas kesintilerin oran ve miktarı ile bağlantı kurmak-
sızın) sabit bir değer olarak esas alınması ve eski ve yeni kadroya ilişkin yapılan ödeme unsurlarının 
açıkça belirlenmesi sağlanarak uygulamaya açıklık getirilmiştir. Ayrıca, ilgili personelin fark taz
minatından yararlanacağı süre, Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihini takip eden ay başın
dan itibaren kademeli olarak üç yıl süre ile sınırlandırılmıştır. 

Halihazırda şahsa bağlı haktan yararlanan personelin fark tazminatı ödemelerinde esas itibarıy
la bir değişiklik öngörülmemekle birlikte, sadece uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla 
bu personele yapılan fark tazminatı ödemelerinde beşinci fıkraya atıfta bulunmak yerine anılan fık
ra kapsamında bu personele yapılan fark tazminatı ödemeleri açık bir şekilde düzenlenmiştir. Ay
rıca, bu personelin şahsa bağlı haktan yararlandığı sürelerin, ilgililerin 5434 sayılı Kanunun ek 68 
ve ek 73 üncü maddelerinde (emeklilikte makam, görev ve temsil tazminatı ile ek göstergenin hak 
kazanılması için gerekli olan süreler) öngörülen sürelerin hesabında dikkate alınması sağlanmıştır. 
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Madde 9.- İdarenin yoğun olarak muhatap olduğu hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yapılan harç 
giderleri yüksek miktarlara ulaşmaktadır. Bu düzenleme gider yoğunluğunu önlemiş olacaktır. 

Özelleştirme uygulamaları olan kuruluşların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, 
İdarece ihaleye çıkma kararlarına, ihale komisyonlarınca yapılan ihaleler sonucunda verilen nihai 
kararlara, Kurulca verilen nihai devre ilişkin kararlara, Kurulca 4046 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin (i) bendi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan devir kararlarına karşı açılan 
davaların, kısa sûrede sonuçlanmasının temini açısından Danıştayın ilk derece mahkemesi olması 
uygun olacaktır. Bu nedenle, yukarıda belirtilen uygulamalara karşı açılacak davaların ilk derece 
mahkemesi olarak Danıştayda görülmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

Ayrıca, yapılan değişiklikle özelleştirme uygulamalarına dair muafiyet konusuna açıklık 
getirilmiştir. 

Madde 10.- 4046 sayılı Kanuna eklenen ek maddeler ile; 
Özelleştirme programında bulunan kuruluşlara ait binaların ve sosyal tesislerin bugüne kadar 

kat mülkiyeti işlemleri çeşitli nedenlerle yapılamamıştır. Lojman, büro, dükkan, depo gibi hizmet
ler için yapılan bağımsız bölümlerin; tek bir kuruluşta olması ya da tek elden yönetilmesi nedeniy
le kât mülkiyetine ihtiyaç duyulmamıştır. Ancak birden çok bağımsız bölümü içerisinde barındıran 
binaların veya tesislerin münferit olarak değerlendirilebilmesi için fiilen bağımsız olan bu bölüm
lerin hukuken de bağımsız bölümlere dönüşmesi gerekmektedir. Böylelikle hem Özelleştirmede 
tabana yayılma sağlanmış olacak hem de alternatifli özelleştirme modelleri geliştirilebilecektir. An
cak bu tesislerin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda kat mülkiyetine geçilebilmesi için gerekli 
belgelerin kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi ya mümkün olamamakta ya da varsa bile arşiv
lerinde bulunamamaktadır. Bu belgelerin yeniden hazırlanması hem kamuya ekonomik bir yük 
getirmekte hem de zaman kaybına neden olmaktadır. Benzer bir düzenleme ile 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununda bir değişiklik yapılarak Emekli Sandığı gayrimenkullerinin kat mülkiyetine 
geçiş İşlemleri sağlanmıştır. 

Ayrıca İstanbul Temsilciliğine tahsis edilen kadrolar iptal edilerek İdarenin merkez kadrolarına 
eklenmiştir. 

Madde 11.- Bu düzenleme ile işlevini yitiren hükümler Kanun metninden çıkarılmıştır. 
Madde 12.* Belediye mücavir alan sınırları içerisinde yer alan özelleştirme programına alın

mış kuruluşlara ait arsa ve arazilere yönelik olarak 4046 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre 
imar planı veya değişikliği hazırlanarak Özelleştirme Yüksek Kurulunun onayına sunularak imar 
planı yapılabilmektedir. Ancak özelleştirme programına alınmış kuruluşların arsa ve arazileri her 
zaman belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalmadığı gibi belediyenin yetkili olmadığı 2634 
sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanması gereken yer
lerde, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanması gereken 
yerlerde, valiliklerin onaylayacağı alanlarda ya da özel çevre koruma alanları ya da diğer özel 
kanunlarla düzenlenen alanlarda kalabilmektedir. Bu durumda özelleştirme programına alınan yer
lerde imar planı yapma ve değiştirme yetkisi aynı anda birden çok kurum ve kuruluşun yetkisinde 
kalabilmektedir. Özelleştirme stratejileri doğrultusunda özelleştirme programındaki kurum ve 
kuruluşların mülkiyetinde ya da kullanımında olan her yerde her türlü imar planı ve değişikliğinin; 
işlemlerde süreklilik ve ivediliğin sağlanması yanında kamu yararının maksimize edilmesi için 
Özelleştirme Yüksek Kurulunun yetkisinde olması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Mevcut madde yet
ki karmaşası nedeniyle özelleştirme sürecini kısaltmadığı gibi kamu kaynaklarının etkin ve verimli 
değerlendirilebilmesinde amaçlanan sonuçlar alınamamıştır. Aynı zamanda özelleştirme programın-
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daki kurum ve kuruluşların arsa ve arazilerine yönelik imar planı yapma yetkisi hangi kurum ve 
kuruluşla ilgili ise ilgisine göre o kurumdan görüş alınarak imar planlan hazırlanacak ve aynı 
zamanda imar planı sonrası uygulamalarda bu kuruluşlar ya da bu kuruluşlarla birlikte diğer 
kuruluşlar tarafından yerine getirileceği için (yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde gerekli ruhsat, 
projelerin onayı, imar durumlarının çıkarılması gibi konular) söz konusu kuruluşlarla koordinasyon 
sağlanmış olacaktır. Ancak ilgili kuruluşların verdikleri görüşler İdarece değerlendirmeye alınacak, 
İdarenin uygun gördüğü hususların da dikkate alınmasıyla imar planlan ya da değişikliği hazır
lanacaktır. İdare, özelleştirme stratejisine aykırı ya da plan bütünlüğünü bozmayan görüşleri dikkate 
alarak görüşlere uyup uymamakta serbesttir. 

Diğer taraftan, kamunun elinde bulunan sosyal tesislere kamu kaynaklarından milyonlarca 
dolar yatınm yapılmış ancak, turizm tesislerinde aranan nitelikleri sağlayamadığı için bunların 
mevcut haliyle özelleştirilmesi mümkün olmamıştır. Bu tesislerin ekonomiye kazandınlması için 
imar planları değiştirilmesi, tesislerin turizm niteliklerine, sağlık, huzurevi, yurt gibi tesislerin 
niteliklerine uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kıyılarda yapılması gereken 
yapılar içerisinde sayılmadığı için ne imar planlan değiştirilebilmekte ne de ruhsatlandınlabilmek-
tedir. Böylece özelleştirilemediği için kamu kaynaklan etkin ve verimli değerlendirilememektedir. 
Bunun yanında kamuya maliyetleri hesap edildiğinde büyük miktarlarda yatmmın yapıldığı tespit 
edilmektedir. Bu tesislerin işlemesi için yasal alt yapının kurulması gerekmektedir. Böylelikle tesis
lerin konumlarına uygun kamu menfaatinin maksimum seviyelerde düşünüldüğü yeni tesisler 
olarak hizmete devam etmesi sağlanmış olacaktır. 

Madde 13.- 3621 sayılı Kıyı Kanununda kıyıda yapılabilecek yapılar sayılmış olup bu yapılar 
içerisinde kruvaziyer liman ve ek üniteleri sayılmamış, aynca yat limanı ve ek ünitelerine ilişkin 
tanımlamaların dünyadaki örnekleriyle karşılaştırıldığında ihtiyaçlara cevap vermediği ve kıyıların 
kullanımında kamu yararı gereğince herkesin eşitçe kullanacağı hususu da dikkate alınarak, 
kruvaziyer ve yat limanı tanımlanmıştır. Kruvaziyer ve yat limanlan içerisinde bu limana hizmet 
edecek sosyal ve teknik alt yapının uluslararası normlarda neler olması gerektiği, ülke imajının üst 
seviyelere çıkarılması için ne tür dizaynlara ihtiyaç duyulduğu, dünyadaki örneklerinde nelerin ol
duğu araştırılarak sosyal ve teknik alt yapılar tespit edilmiştir. Anayasada ve Kıyı Kanununda 
kıyılara ilişkin düzenlemelerin temel unsurlannı da içerecek şekilde kamu yararı dikkate alınmış
tır. Gümrüklü sahalar dışında tesislerin her ünitesinden herkesin eşitçe faydalanması mümkün 
olacaktır. Örneğin yiyecek içecek merkezlerinden, konaklama ünitelerinden, alışveriş mağazalann-
dan herkes eşit koşullarda yararlanabilecektir. 

Aynca, şu anda özelleştirme programında bulunan bir çok yerde fiilen bu hizmetler verilmek
tedir. Ancak bunlann daha modern bir görünüm ve yapıya kavuşması, mevcut tesislerin işlerliğinin 
sağlanması için yasal değişiklik ihtiyacı doğmuştur. Aksi takdirde varolan tesislerden herkesin eşit
çe yararlanması yanında ülke imajını üst seviyelere çıkarması ve turizm gelirlerini arttırması müm
kün olamayacaktır. Örnek olarak Salıpazarındaki Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait liman 
kruvaziyer liman hizmetleri için kullanılmaktadır. Ancak bu limanın hizmet kalitesi oldukça kötü 
koşullarda yürütülmekte ve Devlet eliyle yatınmlar yapılamadığı için bu alandaki hizmetler ak
samaktadır. Bu hizmetlerin belli standartlarda ve kalitede olabilmesi için oldukça yüksek maliyetli 
yatırımlar gerekmekte, ancak kamu kaynaklan kısıtlı olduğu için yatınmlar gecikmektedir. Geciken 
hizmetlerden dolayı bu alanda elde edilecek yabancı kaynaklar başka alternatif yabancı limanlara 
kanalize olmaktadır. 
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Özelleştirme programındaki kurum ve kuruluşların arsa ve arazilerinde yapılacak kruvaziyer 
ve yat limanlannın yapılaşma koşullan Kıyı Kanunundaki kısıtlamalardan bağımsız olarak mevcut 
tesisler veya arazinin konumuna ve özelliğine göre yapılaşma koşullarının imar planı kararları ile 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylelikle halen faaliyet gösteren tesislerin özelleştirilebilmesi için alt 
yapı hazırlanmış olacak ayrıca özelleştirme programına alınmış arsa ve arazilere yönelik hazırlanan 
kruvaziyer liman ve yat limanı ile ek ünitelerinin yapılaşma koşulları imar planı kararlan ile Özel
leştirme Yüksek Kurulunun yetkisine verilmiş olmaktadır. Böylelikle özelleştirme programındaki 
bir kuruluşun arsa ve arazisine yönelik imar planı kararları ile kruvaziyer ve yat limanı fonksiyonu 
yüklenmesi 4046 sayılı Kanunun 41 inci maddesindeki değişiklikle beraber düşünüldüğünde Özel
leştirme Yüksek Kurulunun onayı ile mümkün olacaktır. Bu düzenleme ile kıyıların kamu yararı 
dışında kullanılması söz konusu olmayacaktır. 

Madde 14.- Türk Telekomun özelleştirilmesi sonucunda nakle tâbi personele ilişkin uy
gulamaların, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile uyumlu olması amaçlanmıştır. Diğer yandan 
Türk Telekomun kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde iletişim alanında ulusal ve uluslararası 
düzeyde oluşabilecek telafisi imkânsız aksaklıkların önlenmesi için, işlevsel görevlerde bulunan ve 
ikamesi kısa sürede imkânsız personelin isteklerine bağlı olarak makul bir süre kamu görevlerinden 
aylıksız izinli sayılarak çalışmalarına hukuken imkân sağlanmıştır. 

Madde 15.- 4.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun geçici 2 nci maddesin
de yer alan "aynı maddenin ikinci fıkrası uyannca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca atandıkları 
tarihe kadar geçen süre içinde" ibaresi "Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro 
ve pozisyonlanna ilişkin olarak bildirim tarihine kadar geçen süre içinde" şeklinde değiştirilerek 
4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile paralellik sağlanmıştır. 

Madde 16.-4046 sayılı Kanuna eklenen geçici maddeler ile; 
Özelleştirme uygulamalanna ilişkin idari davalara Danıştay tarafından bakılacağı düzenlen

diğinden, görülmekte olan davalann durumuna açıklık getirilmiştir. 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iş kaybı tazminatı almaya devam edenlerin, bu Kanunla 

yapılan değişikliklerden etkilenmeyeceklerine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 
Bu Kanunla 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 

tarihte nakil hakkını kazananlann, nakillerinin yapılacağına ilişkin düzenleme yapılarak, bu durum
daki personelin mağdur olmamaları amaçlanmıştır. 

Bu Kanun ile 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile fark 
tazminatı uygulamasında, atama tarihi yerine Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinin esas 
alınması sağlanmıştır. Söz konusu maddenin mevcut halinde ise fark tazminatına esas eski kadro 
veya pozisyon için yapılan ödemelerin net tutarlannın tespitinde hangi tarihin esas alınacağı 
konusunda ihtilaflar bulunmaktadır. Bu nedenle, tarihe ilişkin yapılan değişikliklerin halihazırda 
nakil işlemleri tamamlanmış ve fark tazminatı ödemeleri devam eden personel açısından uygulan
mayarak bu personelin fark tazminatı ödemelerinde uygulama birliğini sağlayacak şekilde ilgililerin 
eski kurumlarından ilişiklerinin kesildiği tarihin esas alınmak suretiyle fark tazminatlarının ve şah
sa bağlı haklannın belirlenmesi amaçlanmış, ayrıca bunlara fark tazminatının ödenmesinde 22 nci 
maddede yapılan değişikliğe paralel olarak Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kademeli 
geçiş öngörülmüştür. Maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla nakil işlemleri tamamlanmamış 
personel hakkında ise 22 nci maddenin bu Kanunla değiştirilen hükümlerinin aynen uygulanacağı 
belirtilmiştir. 

Madde 17.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 18.-Yürütme maddesidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ekte gönderilmiştir. 
Bilgilerinizi arz ederim. 

Salih Kapusuz 
Ankara 

GENEL GEREKÇE 

2005 yılında İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarına ilişkin 
olmak üzere, İzmir Üniversiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile bu oyunlarda 
kullanılmak şartıyla Düzenleme Kurulunun onayladığı kurum ve kuruluşlara yapılan ve yapılacak 
teslim ve hizmet ifaları, söz konusu Oyunların gerçekleştirilmesi için ayrılan kısıtlı kamu mali 
kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasına imkan sağlanması amacıyla, katma değer 
vergisinden müstesna kılınmıştır. 

İzmir Üniversiade Oyunlarında görevlendirilecek gönüllüler, gönüllü hizmet kavramının doğal 
sonucu olarak ilgili Kanunlar çerçevesinde işçi ve sigortalı sayılamayacaklarından, bu husus 
düzenlenmiştir. 

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Ek-3 üncü maddesi ile Spor Hizmet Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine 
Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca spor kulübü, teknik direktör, antrenör, masör ve benzeri spor 
elemanlarına verilen ödül ve ikramiyelerin de sporculara verilen ikramiyeler gibi, gelir vergisinden 
müstesna kılınmıştır. 

İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun olarak olimpiyatlara 
hazırlanması ve olimpiyat oyunlarının düzenlenmesi ile ilgili olarak kurulan "İstanbul Olimpiyat 
Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun" İstanbul Büyük Şehir Belediyesinden (bütçesinin 
% l'i kadar) aldığı pay 5272 sayılı Kanunla kesilmiştir. Bu düzenlemeyle bahsi geçen Kurul, 
yatırımlara yönelik olarak daha önce girmiş olduğu uluslararası kredi sözleşmelerinden dolayı ciddi 
manada maddi kriz sürecine girmiştir. Söz konusu Kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilmesi üzerine, bahsi geçen Kurulun karşı karşıya kaldığı maddi krizin aşılması hususu dikkate 
alınarak yeniden düzenleme yapılarak iptal edilen Kanun metninden ilgili madde bendi 
çıkarılmıştır. Yapılan bu düzenlemeye paralel olarak "İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve 
Düzenleme Kurulu'nun" gelir kalemlerini düzenleyen Kanunda bu amaca uygun olarak yeniden 
düzenlenme yapılması amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Mevcut düzenleme ile 2005 yılında İzmir İlinde yapılacak Üniversitelerarası Spor 

Oyunları Düzenleme Kuruluna yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları katma değer vergisinden 
istisna edilmiş bulunmaktadır. Yapılan değişiklikle söz konusu Düzenleme Kurulunun onayladığı 
kurum ve kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmet ifaları da istisna kapsamına alınmakta ve ayrıca 
düzenleme kısmı istisnadan tam istisna şekline dönüştürülmektedir. 

Madde 2.-193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde sporculara verilen ödüller 
gelir vergisinden müstesna olmasına rağmen sporcuların yetiştirilmesine emeği geçen ve sporculara 
göre daha az ödül alan spor kulübü ve teknik kadroya ödenen ödülün de vergiden müstesna 
kapsamına alınması amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 975) 



— 9 -

Madde 3.- 11-21 Ağustos tarihleri arasında İzmir'de yapılacak olan 23. Dünya 
Üniversitelerarası yaz oyunları (Üniversiade) öncesinde, sırasında ve sonrasında 7000'i aşkın 
üniversite ve yüksekokul öğrencisi gönüllü olarak görev yapmaktadır. Bu gönüllülerin sigortalı 
sayılmaları durumunda işe giriş ve işten çıkış işlemleri çok büyük bir yük oluşturacağı gibi, 
ödenecek SSK primleri de organizasyon bütçesine yük getirecektir. Bu gönüllüleri teşvik etmek ve 
bazı masraflarını karşılamak için yapılacak ödemeler veya ayni yardımların ücret niteliğinde 
değerlendirilerek vergilendirilmeleri de hem iş yükü ve hem de maddi külfet oluşturacaktır. 

Geçici maddenin geçerlilik tarihinin 5255 sayılı Yasanın yürürlük tarihi olarak önerilmesi 
halen çalışmakta olan gönüllülerle ilgili olarak ayrıca bir işlem yapılmasını önlemek içindir. 

Madde 4.- İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun olarak olimpiyatlara 
hazırlanması ve olimpiyat oyunlanmn düzenlenmesi ile ilgili olarak kurulan "İstanbul Olimpiyat 
Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun" gelirlerine, düştüğü maddi kriz nedeniyle, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi'nin tasdik edilen bütçesinin %1'i kadar pay sağlanmıştır. 

Madde 5.- Yürürlük maddesidir 
Madde 6.- Yürütme maddesidir. 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SALİH KAPUSUZ'UN TEKLİFİ 
ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1.-25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici 22 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Geçici Madde 22.- 2005 yılında İzmir Kentinde yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor 

Oyunlarına İlişkin olmak üzere İzmir Üniversiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile bu 
oyunlarda kullanılmak şartıyla söz konusu Düzenleme Kurulunun onayladığı kurum ve kuruluşlara 
yapılacak teslim ve hizmet ifaları ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olan 
Organizasyon Komitesi tarafından teslim alınan malların İzmir Üniversiade Oyunları Hazırlık ve 
Düzenleme Kurulu'na teslimi katma değer vergisinden müstesnadır. 

Bu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler 
üzerinden hesaplanan vergilerden indirilebilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise bu 
Kanunun 32 nci maddesi hükümleri uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi 
üzerine nakden veya mahsuben iade edilir. 

Maliye Bakanlığı, bu maddede yer alan istisnaların kapsamına girecek teslim ve hizmetleri 
tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." 

MADDE 2.- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 29 uncu maddesinin 
1 inci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

" 5. Spor kulübü, teknik direktör, antrenör, masör ve benzeri spor elemanlarına verilen ödül ve 
ikramiyeler." 

MADDE 3.- 10.11.2004 gün ve 5255 sayılı İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası 
Spor Oyunları (Üniversiade) Kanunu'na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 3.- Hazırlık ve Düzenleme Kurulu tarafından bu Kanun kapsamında 
gerçekleştirilecek her türlü etkinlik için görevlendirilecek gönüllüler, 17 Temmuz 1964 gün ve 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu yönünden sigortalı; 22 Mayıs 2003 gün ve 4857 sayılı İş Kanunu 
açısından da işçi sayılmazlar. Bu gönüllülere Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile üçüncü kişiler 
tarafından temin edilecek her türlü ayni veya nakdi yardımlar, 31.12.1960 gün ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu açısından gelir sayılmaz ve vergilendirilmez." 

MADDE 4.- 30.4.1992 tarih ve 3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları 
Kanununun 11 inci maddesinin Mülga (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"e) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tasdik edilen bütçesinin % l'i" 
MADDE 5.- Bu Kanunun; 
a) 1 inci maddesi 13.11.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
b) 2 nci maddesi 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
c) 3 üncü maddesi 10.11.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
d) 4 üncü maddesi ise yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
MADDE 6.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 15.6.2005 

Turizm Komisyonu 
Esas No.: 1/1043 

Karar No.: 77 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başbakanlıkça 31.5.2005 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan, Başkanlığınızca 6.6.2005 

tarihinde Komisyonumuza tali komisyon olarak havale edilen "Özelleştirme Uygulamalarının 
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 
15.6.2005 tarihli 37 nci Birleşiminde Ulaştırma, İçişleri, Bayındırlık ve İskân bakanlıkları ile 
Denizcilik Müsteşarlığı, Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve 
Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin katılımları ile incelenip görüşüldü. 

Tasarı ile bazı kavramların farklı anlaşılması ve yorumlanması nedeniyle oluşan kargaşanın 
giderilmesi; 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun belirli istekliler arasında öngörülen ihale 
usulünde karşılaşılan uygulama zorluklarının giderilmesi ve bu ihale usulüne işlerlik kazandırıl
ması, iş kaybı tazminatı ile nakle tabi personelin nakline ilişkin hükümlerde uygulamada kar
şılaşılan hukuki ihtilafların en aza indirilmesi; 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı 
Kanununda uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, Türk Telekom A.Ş.'nin özelleştirilmesi 
sırasında, verilen hizmetlerin aksamaması için, Şirket personelinden gerekli görülenlerin bir süre 
daha Şirkette çalışmaya devam etmelerinin sağlanmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde; 
Tasarının lehinde olarak; 
- Özelleştirme programının çeşitli nedenlerle uygulanamadığı, örneğin Kat Mülkiyeti Kanunu 

ile ilgili olarak gayrimenkuller özel şahıslara devredildiğinde, devlette iken yaşanmayan sorunların 
yaşanır hale gelebildiği, bu Tasarı ile bu tür sorunların önüne geçilmesinin amaçlandığı, 

- Özelleştirme İdaresinin Özelleştirme ve sonrasında yaşanan sorunların çözümüne yönelik 
olarak bu Tasarıyı hazırladığı, özelleştirmenin kolay hale getirilmesinin amaçlandığı, 

- Türkiye'den 10-20 yıl sonra özelleştirmeye başlayan ülkelerin dahi bu konuda önemli yol al
dıkları, ülkemizin özelleştirme konusunda önünün açılması için bu değişikliklerin yapılması gerek
tiği, 

Tasarının aleyhinde olarak; 
- Tasan ile Özelleştirme İdaresine plan yapma yetkisinin tanındığı, bu yönüyle sakıncalı bir 

düzenleme olduğu, öte yandan Kıyı Kanununda yapılan değişikliklerle de Anayasaya uygunluk 
açısından aykırılık bulunduğu, 

- Bu düzenleme ile şu anda meşru olmayan durumların meşrulaştırılmak istendiği, Örneğin 
özelleştirme ile ilgili olarak Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan yükümlülüklerin, sadece gayrimen-
kullerin fotoğrafını çektirmek suretiyle en kolay şekilde çözümlenmek yoluna gidildiği, 
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- Yapılan düzenleme ile kıyı şeridinde yapılamayan otel, motel vb. işletmelerin yapılabilir hale 
geleceği, 

Şeklinde görüşler ifade edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler sonrasında, Tasarının sadece komisyonumuzu ilgilen

diren 10, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri üzerinde görüşmeler yapılması kabul edilmiştir. 
Bu maddeler üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda; 

Tasarının 10, 13, ve 14 üncü maddeleri aynen, 12 nci maddesi ise değiştirilerek kabul edilmiş
tir. 

Tasarının çerçeve 12 nci maddesi; 
Bu madde ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9 uncu maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasında 

parantez içinde yer alan "Denizcilik Müsteşarlığı" ibaresinden sonra, yürürlüğe giren Belediye 
Kanununa uygunluk sağlamak amacıyla ", İl Özel İdareleri" ibaresinin eklenmesini öngören öner
ge doğrultusunda değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının bu maddesinin görüşmeleri sırasında; 
4046 sayılı Kanun kapsamında gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasar

ruflar yöntemiyle gerçekleştirilen hizmet özelleştirilmelerinde bu amaçlar için kullanılmak üzere 
yerel yönetimlerce hazırlanmış planlı alanlann, halihazırda mevcut olmayacağı için, bu hizmetlerin 
sürdürüleceği yerlerde imar planı değişikliklerinde uygulamaya esas bir kanuni düzenleme gerek
tiği nedeniyle verilen ve İmar Kanununun 9 uncu maddesinin son fıkrasından sonra gelmek üzere, 

"4046 sayılı kanun kapsamında gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasar
ruflar yöntemine göre özelleştirme işlemleri tamamlanan hizmet Özelleştirilmesi niteliğindeki 
yatırımlann yapılacağı yerde, sözleşme hükümlerine aykın olmamak kaydıyla, imar mevzuatındaki 
kısıtlamalara tabi olmaksızın, her tür ve her ölçekteki imar planını yapmaya, değiştirmeye, askı 
sürelerine tabi olmaksızın re'sen onaylamaya ve her türlü ruhsatı vermeye Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı yetkili olup bu planlann uygulanması zorunludur." 

Şeklindeki hükmün eklenmesini öngören önerge görüşmeye açılmıştır. 
Bu önergede yer alan imar mevzuatındaki kısıtlamalara tâbi olunmaması, askı sürelerine tabi 

olunmaması gibi hususlann kazanılmış haklar açısından ve Anayasal haklar bakımından sakıncalar 
doğurabileceği, konunun kamulaştırma gibi değerlendirilmemesi gerektiği şeklindeki görüşler son
rası önerge, sahipleri tarafından geri çekilmiştir. Komisyon üyelerince böyle bir düzenlemenin ancak 
üzerindeki bu tür çekinceleri kaldıracak şekle getirilmesi halinde uygun olabileceği ifade edilmiştir. 

Raporumuz, havalesi gereği esas komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Mustafa Demir Mustafa Ilıcalı Asım Aykan 

Samsun Erzurum Trabzon 
Kâtip Üye Üye 

Mehmet Sarı Mustafa Tuna Naci Aslan 
Gaziantep Ankara Ağrı 
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Üye Üye Üye 
Fikret Badazlı Kemal Demirel Osman Aslan 

Antalya Bursa Diyarbakır 
Üye Üye Üye 

Zülfü Demirbağ Ali İbiş Nusret Bayraktar 
Elazığ İstanbul İstanbul 
Üye Üye Üye 

Erdal Karademir Abdürrezzak Erten Mehmet Yıldırım 
İzmir İzmir Kastamonu 

(Muhalefet şerhimiz ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir) 
Üye Üye Üye 

Niyazi Özcan Hasan Özyer Recep Yıldırım 
Kayseri Muğla Sakarya 

Üye Üye 
Orhan Taş Hasan Güyüldar 

Sivas Tunceli 
(Muhalifim) 

KARŞI OY YAZISI 

"Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı"nm 10, 12 nci ve 13 üncü maddeleri hakkında karşı oy yazımızdır. 

Tasarının 10 uncu maddesi ile 4046 sayılı Kanuna eklenen Ek 3 üncü Madde de, "Özelleştir
me Programında bulunan kuruluşlara ait binaların ve sosyal tesislerin kat mülkiyeti işlemlerinin 634 
sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki şartlar aranmaksızın yapılacağı" öngörülmektedir. 

Maddede, zemindeki fiili durumu tespit eden planın yeterli görüleceği ve bunun "vaziyet planı" 
yerine geçeceği belirtilerek başka bir belge aranmayacağı konu edilmektedir. 

Bu durum, Anayasanın 10 uncu maddesinde açıklanan eşitlik ilkesine aykırıdır. Anayasanın 
10 uncu maddesine göre" Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet or
ganları ve idare makamlan bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket 
etmek zorundadırlar." 

Tasannm 10 uncu maddesi bir imar affını öngörmektedir. Bu durum, Özelleştirme Programın
da bulunan kuruluşlara ait binaların ve sosyal tesislerin bir çoğunun imarsız ve ruhsatsız olduğu ve 
bu yapıların yürürlükteki imar mevzuatı gereğince "kaçak yapı" statüsünde olduğu bilinmektedir. 
Getirilen düzenleme de bunu doğrulamaktadır. 

Tasarının kabul edilerek yasalaşması ile, Kamunun elinde bulunan bu tür yapı ve tesislere af 
getirilmiş olacaktır. Böylesi bir düzenleme, kentsel toprakların yağmalanmasının ve çevrenin 
talanının önünü açacaktır. Bilinmelidir ki, ruhsatsız ve kaçak konumdaki yapıların yani suçların af
fedilmesi ve toplumda, yeni suç alanlarının açılmasını teşvik edecek ve plansız kentleşmeyi körük
leyecektir. 
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Tasarının 12 nci maddesi, imar planı yapma, yaptırma ve onama yetkilerini düzenleyen yürür
lükteki yasaları ve yasaların öngördüğü kurum ve kuruluşları bertaraf ederek, "Özelleştirme Prog
ramına alınmış kuruluşların mülkiyetinde ya da kullanımında arsa ve arazileri" Üzerinde her türlü 
imar planı yapma ve değiştirme yetkisini, imar mevzuatı/tüzesi ile hiç bir ilgisi ve konusu olmayan 
"Özelleştirme İdaresi "ne verilmektedir. Bu durum, Ülke kaynaklarının geleceği konusunda ciddi 
kaygılan içinde taşımaktadır. 

Tasarının 12 nci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası 
değiştirilmektedir. 

Yapılan değişiklikle birlikte özelleştirme programına alınmış kuruluşlara ait veya kuruluş 
lehine irtifak/kullanım hakkı alınmış arsa ve arazilere ilişkin her tür ve ölçekteki imar planlarını 
yapmaya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, onaylamaya Özelleştirme Yüksek Kurulu yetkili kılın
maktadır. Bu hüküm ile; 

Mevcut planların yapılması ve onaylanmasında var olan yetki karmaşası daha da artırılmakta 
ve içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Bu hüküm ile özel yasalarla ve genel yasalarla planlama 
konusunda yetkili olan, imar planı yapma ve yaptırma konusunda ve onaylama konusunda yetkili 
olan, Bakanlıklar (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı vd.) yetkileri elin
den alınmakta, fiziksel planlama yapma amacı ile kurulmayan ve görevleri plan yapmak olmayan, 
planlama konusunda gerekli donanımı, altyapısı ve elemanı bulunmayan Özelleştirme İdaresi yet
kili kılınmaktadır. Bu da planların yapılması ve hazırlanmasında telafisi mümkün olmayan sonuç
lara yol açacaktır. 

Son dönemlerde yürürlüğe giren ve yerelleşme politikasının sonucu olan Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanunu hükümlerine göre plan yapımı 
konusunda yetkili olan yerel yönetimlerin yetkileri de alınmakta, bu Tasarıyla belediyeler işlevsiz 
hale getirilmektedir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca özelleştirme programına alınan taşınmazlarda yapılan ve 
yapılacak planlar bölgenin, alanın veya belde halkının ihtiyaçlarına göre yapılmayacak söz konusu 
taşınmazlar gelir getirici bir unsur olarak görülecektir. Bu taşınmazlar üzerinde imar planı değişik
likleri ile sanayi alanları, rant odaklı kullanımlara dönüştürülecek. Alışveriş merkezleri, ticaret mer
kezleri, konut dışı kentsel çalışma alanları gibi kentsel rant alanları yaratılacak, kamunun ortak malı 
olan ve herkesin hakkı olan taşınmazlar kişilere rant amaçlı olarak aktarılacaktır. Kentin ihtiyaçları 
dikkate alınmayacak cazibe merkezi yaratılacaktır. 

Söz konusu taşınmazlar üzerinde bulunan planlarda yerel ve ülkesel kalkınmaya hizmet eden 
üretim yani sanayi alanları da yok edilecek, istihdam ve kalkınmada ciddi zaafiyetler ortaya 
çıkacaktır. Bu durumda bazı yerlerde yerel halk, bir kent etkilenecek, kentlerin yaşamsal faaliyet
leri durma noktasına gelebilecektir. 

Yapılan planlar farklı bir idare tarafından mülkiyete göre yapıldığından parçacı olacak, plan
lama süreci çok parçalı hale gelecek, kentlerin bütünlüklü planlama ve makro gelişmeleri alt üst 
olacaktır. 

Tasarının 13 üncü maddesinde ise, Başta Anayasamız, Medeni Yasa, Kıyı Yasası ve Türk 
Hukukunda kamu malları üzerinde kabul görmüş içtihatlara rağmen "Kıyı" gibi herkesin kul
lanımına ve yararlanmasına açık doğal varlıklarımızın sırf ticari beklentiler uğruna, kamu ve top
lum yararı dışında kullanılması öngörülmektedir. 
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Tasarının 13 üncü maddesi, ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fık
rasına eklenmesi istenilen bent ile, "Organize turlar ile seyahat eden kişilerin taşındığı yolcu 
gemilerinin (kruvaziyer gemilerin) bağlandığı, günün teknolojisine uygun yolcu gemisine hizmet 
vermek amacıyla liman hizmetlerinin (elektrik, jeneratör, su, telefon, internet ve benzeri teknik bağ
lantı noktalan ve hatlarının) sağlandığı yolcularla ilgili gümrüklü alan hizmetlerinin görüldüğü ül
ke tanıtımı ve imajını Üst seviyeye çıkaracak turizm amaçlı (yeme içme tesisleri, alışveriş merkez
leri, haberleşme ve ulaştırmaya yönelik üniteler, danışma, enformasyon ve banka hizmetleri, konak
lama üniteleri, ofis binalar) fonksiyonlara sahip olup, kruvaziyer gemilerin yanaşmasına ve yol
cuları indirmeye müsait deniz yapıları ve yan tesislerinin yer aldığı kruvazier ve Iimanlan"nı 
kıyılarda yapılması öngörülmektedir. 

Türk Hukukunda, kamu mallan, orta mallan, sahipsiz mallar ve hizmet malları olarak 3 sınıfa 
aynlmaktadır. 

Kıyılarda, Medeni Yasanın 715 inci maddesi (Eski TMK. 641. md.)'ne göre sahipsiz mal olarak 
kabul edilen yerlerdendir ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındadır. Diğer bir deyimle, sahipsiz 
mallar, doğal nitelikleri gereği özel mülkiyete elverişli olmayan kamu mallandır. Türk Hukukunda 
egemen olan görüş, devletin kamu mallan üzerindeki hakkının medeni hukuk anlamında mülkiyet 
hakkı olmadığıdır. 

Sahipsiz kamu mallanndan olan kıyılar, 1982 Anayasasının "Kamu Yaran" genel başlığı ile 
"Kıyılardan Yararlanma" alt başlığı altında 43 üncü madde ile aşağıdaki şekilde hükme bağlanmıştır. 

"Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılanyla, deniz ve göl
lerin kıyılannı çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yaran gözetilir. Kıyılar
la sahil şeritlerinin, kullanış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân 
ve şartlan kanunla düzenlenir." 

Madde metninden açıkça görülebileceği gibi, kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelik
le kamu yaran gözetilmelidir. 

Kıyılann gelecek kuşakları da kapsayacak biçimde doğal bir kaynak olarak ele alınması gerek
mektedir. Kıyıda turizm amaçlı fonksiyonlan kapsayan (yeme-içme tesisleri, alışveriş merkezleri, 
haberleşme ve ulaştırmaya yönelik üniteler, danışma, enformasyon ve banka hizmetleri, konaklama 
üniteleri, ofis binalarını) kruvaziyer liman yapılması ile kamu yararı kavramı pratikte gerçekleş
meyecek ve Anayasanın 43. maddesindeki temel amaca aykırılık teşkil edecektir. "Kruvaziyer 
liman" ifadesi son derece geniş bir kavram olup, özel yapılara izin verilmek suretiyle Anayasanın 
43 üncü maddesine aykınlık taşımaktadır. 

Anayasaya göre, kıyılar herkesin eşit ve özgür olarak ortaklaşa yararlanmasına açıktır. Oysa 
anılan düzenlemeyle getirilen kruvaziyer liman tanımı ile, kıyıların kullanımı sınırlanmaktadır. Bu 
düzenleme ile açıkça, Anayasaya aykırı olarak ülke topraklan, doğal kaynaklan, toplum ve kamu 
yaran dışında kullanılmasına açılmaktadır. Böylece, kıyıların ve sahil şeritlerinin doğal servet ve 
kaynak niteliği kazandıran özelliklerinin yitirilmesine neden olunmakta, özel bir alan olan kıyılar 
konulmamaktadır. 

Anayasada belirtilen ilkeler, 3621/3830 sayılı Kıyı Kanununda da düzenlenmiştir. Bu kanunlara 
göre, kıyı, kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasında kalan alandır. Bu alanlar devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır ve mülkiyete konu olamamaktadır. Mülkiyete dair kazanılmış hak ilkeleri, 
kıyılarda geçerli kabul edilmemektedir. Kıyı, herhangi bir tahsis işlemine gerek olmaksızın doğrudan 
doğruya doğal yapısından dolayı herkesin serbestçe yararlanmasına sunulmuş sahipsiz kamu malıdır. 
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Hiçbir karşılık ödemeksizin herkesin kıyılardan ortaklaşa yararlanma hakkı vardır. Kıyıların devamı 
niteliğindeki sahil şeritlerinin kullanımında da kamu yaran gözetilmesi gerekmektedir. Sahil şerit
lerinin derinliğinin saptanmasında, kamu yarannı gözetecek ve kamunun yararlanmasına olanak sağ
layacak, çağın anlayışına uygun makul ve geçerli bir ölçüyü Anayasa öngörmektedir. 

3621 sayılı Kıyı Yasasının 5 inci maddesinde; "kıyılann, Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunduğu, kıyılann herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olduğu, kıyı ve sahil 
şeridinden yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetileceği" hükmü yer almaktadır. 

Görüldüğü gibi, Anayasa ve Kıyı Yasası hükümlerine aykın olarak kıyılardan herkesin eşit ve 
serbest yararlanma hakkını ortadan kaldıracak veya smırlandırabilecek herhangi bir tasarrufta 
bulunulması mümkün değildir. 

Tasarının 13 üncü maddesiyle, Kruvaziyer gemilerdeki yolculann bu sahillerden yararlanma 
imkân ve şartlan, diğer kişilerin aleyhine olarak yasayla genişletilmektedir. 

Tasarının 13 üncü maddesi, sadece Anayasanın 43 üncü maddesiyle çelişmemekte, aynı 
zamanda, Anayasanın kıyılann korunması amaçlı kamulaştırmayı konu alan 46 ncı maddesi ve her
kesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu belirleyen 56 ncı maddesi ile 
de çelişmektedir. 

Bu anlamda, tasannın 10, 12 ve 13 üncü maddesi geri çekilmelidir. Zira, ileride telafisi müm
kün olmayan tahribatlann açılması söz konusu olabilecektir. Söz konusu maddelerin kamu yaran ile 
herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Aksine, kamu ve toplum vicdanını zedeleyen hükümler içer
mekte olup, Anayasanın 10,43,46 ve 56 ncı maddelerine de aykırıdır. 

15.6.2005 
Mehmet Yıldırım Erdal Karademir 

Kastamonu İzmir 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 2.7.2005 
Esas No.: 1/1043, 2/539 

Karar No.: 49 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 31.5.2005 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 6.6.2005 tarihinde tali komisyon olarak Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna; esas komisyon olarak 
da Komisyonumuza havale edilen 1/1043 esas numaralı "Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlen
mesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
da ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 
15.6.2005 ve 30.6.2005 tarihlerinde Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile Maliye 
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin de 
katılımlarıyla yapmış olduğu 60 ve 68 inci birleşimlerde Komisyonumuz portföyünde bulunan 
2/539 esas numaralı Kanun Teklifinin söz konusu Tasarı ile ilgili olması nedeniyle İçtüzüğün 35 in
ci maddesi uyarınca birleştirilerek incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda bazı kavramların farklı 
anlaşılması ve yorumlanması nedeniyle çeşitli karışıklıklar ortaya çıkmaktadır. Yoruma muhtaç 
veya uygulamada tereddüt oluşturan bazı hükümlerin tereddüde ve yoruma mahal bırakmayacak 
şekilde açık ve net bir şekilde düzenlenmesine ve ayrıca terim ve kavram birliğinin teminine ih
tiyaç bulunmaktadır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 

- 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yer alan, "Belirli istekliler arasında ihale usulü"nde 
zaman içerisinde karşılaşılan uygulama zorluklarını giderebilmek ve bu ihale usulüne işlerlik 
kazandırabilmek amacıyla anılan Kanunda yer alan diğer ihale usullerinde aranan bazı koşullardan 
istisna tutularak, ayrı bir ihale usulü olarak yeniden düzenlenmesinin, 

- 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan iş kaybı tazminatı ile 22 nci maddesinde 
yer alan nakle tâbi personelin nakline ilişkin hükümlerde uygulamada karşılaşılan ve hukuki ihtilaf
lara sebep olan bazı hususların yeniden düzenlenmesinin, 

- İmar Kanunu ve Kıyı Kanununda uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik 
düzenlemeler yapılmasının, 

- Türk Telekom A.Ş.'nin özelleştirilerek alıcıya devredilmesi sırasında, anılan Şirketin verdiği 
hizmetlerin aksamaması için, Şirket personelinden gerekli görülenlerin bir süre daha Şirkette çalış
maya devam edeceklerine ilişkin düzenleme yapılmasının, 

Öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
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Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Gelişmiş ülkelerde yapılan özelleştirmelerde önemli kısıtlar ve standartlar bulunduğu, ül

kemizde de birtakım kriterlerin belirlenmesi gerektiği, özelleştirmenin bir sınırı olduğu ve bu sınınn 
iyi çizilmesi gerektiği, 

- Ekonomiye ilişkin önemli politikaları özelleştirme üzerine kurmanın doğru olmadığı, özelleş
tirmeyle arzu edilen amaçlara ulaşmanın mümkün olmayacağı, 

- Özelleştirilen kurumların çoğunun verimsiz olmadığı, alınan kararlar sonucunda yeni yatırım
lar yapmadığı için verimsiz hale geldikleri, 

- Özelleştirmede yerli-yabancı ayrımının bulunması gerektiği, yabancı ağırlıklı özelleştir
melerin doğru olmadığı ve yabancılara ilişkin sınırlandırmalar getirilmesi gerektiği, 

- Kamu işletmeciliği konusunda Devlet tekelinden vazgeçilirken yabancı özel ve devlet 
tekelinin söz konusu olabileceği özelleştirme uygulamalarına dikkat edilmesi gerektiği, ekonomisi 
bağımsız olmayan bir ülkenin dış politikasının da bağımsız olamayacağı, bu nedenle ekonominin 
yabancıların eline geçmesine yol açmamak için önlem alınmasının şart olduğu, 

- Türkiye'de Devlet harcamalarının GSMH'nin yaklaşık yansına ulaşmış olduğu ve böyle bir 
büyüklükle Devletin ekonomide önemli bir müdahale gücüne ulaştığı, ancak bu durumun hantal
lığa yol açabileceği, bunun önüne geçmek için kamunun ekonomideki rolünün küçültülmesi gerek
tiği, bunun da yolunun KİT'lerin özelleştirilmesinden geçtiği, 

- KİT'lerin kâr-zarar gibi konularda özel sektöre nazaran duyarsız olduklan ve iflasa tâbi ol
madıkları, bu niteliklerinden dolayı kamu işletmelerinin bugünkü rekabet şartları içinde ayakta kal
malarının zorlaştığı, 

- 1980'li yıllara kadar KİT'lerin ülke ihtiyaçlan dikkate alınarak kurulduğu, ancak günümüzde 
bu ihtiyacın değiştiği, ekonominin bu çerçevede yeniden yapılandırılması gerektiği, 

- Özelleştirmenin sosyal yönünün ihmal edilmesinin bugünkü işsizlik problemine neden ol
duğu, 

- Bütün işletmelerin kamunun elinde bulunması gibi bir mantığın olamayacağı, işletmelerin 
özel sektöre devrinin mümkün olabileceği, ancak ekonomiklik, etkinlik, verimlilik ve ölçek gibi 
kimi kriterler uyannca kamunun elinde de bazı işletmelerin bulunması gerektiği, 

- Özellikle stratejik öneme sahip işletmelerin hisselerinin büyük çoğunluğunun kamunun elin
de bulunması gerektiği, 

- Kamunun elindeki işletmelerin verimsiz olduğu anlayışının doğru olmadığı, bu işletmelerin 
özerk bir yapıya büründürülüp siyasi etkilerden korunması durumunda kâr elde eden işletmelere 
dönüşebilecekleri, 

- Özelleştirmelere başlanırken teknolojik gelişme, verimlilik ve istihdam artışı sağlanacağı 
yönünde beklentilerin bulunduğu ancak uygulamaların bu yönde gerçekleşmemiş olduğu, 

- Özelleştirmenin en büyük sorunlarından birisinin hukuki alt yapısının oluşturulamamış ol
duğu, bu sorunun en kısa zamanda çözüme kavuşturulması gerektiği, 

- Özelleştirmenin ortaya çıkış gerekçesinin sosyal devlet anlayışıyla faaliyet alanı genişleyen 
Devletin bu faaliyetleri yürütebilmek için topladığı vergileri nerelere harcadığının, etkin kullanılıp 
kullanılmadığının sorgulanması olduğu, 
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- Özelleştirme yaklaşımının esas amacının, vergi yükünün azaltılarak bireyin refahının artırıl
ması olduğu, gelişmiş ülkelerde özelleştirmeler yoluyla borç ödeme yaklaşımının bulunmadığı, 

- 4046 sayılı Yasada özelleştirmenin iki gerekçesinin yer aldığı ve bunların ekonomide verim
lilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak olduğu, ancak 2000'li yıllardan bu yana uy
gulamanın bu yönde cereyan etmediği ve amacın borç ödeme mantığı üzerine kurulduğu, yüzde 6.5 
faiz dışı fazla yükünün kaynağının da bu borç ödeme faktörüne dayandığı, 

- Benimsenmiş olan dalgalı kur politikasının görevini yerine getiremediği, yüksek cari açık 
nedeniyle dövize talep olmasına karşın dövizin fiyatının yükselmediği, bu tabloyu ise maliye 
politikası ile düzeltme olanağının bulunmadığı; çünkü sıkı maliye politikasının uygulandığı durum
larda vergilerin arttığı ve bu politikanın esnekliğinin azaldığı; çözümün doğrudan yabancı yatırım
larda arandığı, yabancı yatırımcıların ise özelleştirmeler yoluyla ülkeye girdiği, dolayısıyla cari 
açığın özelleştirmeyle kapatılmaya çalışıldığı ve özelleştirmelerin zorunlu hale geldiği, 

- Uygulamaların, halka arz yoluyla satışın blok satış yönteminden daha kârlı olduğunu ortaya 
koyduğu, 

- Özelleştirmeye giden pek çok ülkede stratejik alanlarda devletin hâlâ önemli pay sahibi ol
duğu ve ekonomideki kontrollerinin devam ettiği, 

- Özelleştirmede öncelikli amacın kamu yararı olması gerektiği, 
-1985 yılında yapılan kanun değişikliği ile merkezi yönetimin imar planı yapma görevinin bazı 

çekincelerle yerel yönetimlere bırakılmış olduğu, liman, otel gibi tüm ülkeyi ilgilendiren konular
da ve ihtilafların çözümünde ise Bayındırlık Bakanlığının yetkili olduğu, bugüne kadar yerel 
yönetimlere devredilmiş imar planı yapma yetkisinin özelleştirme programındaki kuruluşlara iliş
kin olarak 4046 sayılı Kanunla Özelleştirme Yüksek Kuruluna geçmiş olduğu, bu değişikliğin yerel 
yönetimler açısmdan olumsuz olduğu, imar planı yapma yetkisinin mahallinde yerel yönetimlerin 
uhdesinde bulunması gerektiği, bu düzenlemenin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına aykırı 
nitelik taşıdığı, 

- Tasarıyla Özelleştirme Yüksek Kuruluna tanınan imar planı yapma yetkisinin genişletildiği, 
ayrıca birtakım yetkileri bulunan bazı merkezi idare kuruluşlarının da yetkilerinin kısıtlandığı, bu 
düzenlemelerin yerellik ve kamu yararı ilkelerine uygun düşmediği, 

- Kıyı kullanımının da Anayasaya aykırı olarak kruvaziyer gemiler için geniş anlamda değiş
tirilmesinin öngörüldüğü, bu durumun kamu yararına uygun olarak, herkesin eşit kullanımına açık 
olması gereken kıyılardan tüm vatandaşların değil, kruvaziyer gemi yolcularının kullanımına tahsis 
edilmesine neden olacağı, 

Şeklindeki görüş ve eleştirileri takiben hükümet adına yapılan açıklamalarda; 
- KİT'lerin Devlet eliyle kurulmuş oldukları ve Türkiye ekonomisinde önemli fonksiyonlar ic

ra ettikleri, 
- İlk yıllarda KİT'lerin kurulması amacıyla çıkarılan kuruluş kanunlarında, ülkede yeterli ser

maye sağlandıktan sonra anılan kuruluşlarının özel sektöre devredilecekleri hükmünün yer aldığı, 
- KİT'lerin 1930-1970 yılları arasında ülke sanayileşmesine büyük katkı sağladıkları, 1980'ler-

den sonra ise durumun değiştiği, ekonomi için ulusal sınırların ortadan kalkması ve ekonominin 
küresel rekabete açılmasıyla KİT'lerin sürdürülebilirliğinin kalmadığı; üretim, pazarlama ve tek
noloji gibi alanlarda karar verme konusunda özel sektörü yakalamasının mümkün olmadığı, 
rekabete ayak uyduramaz hale geldikleri ve bu nedenle de özelleştirmenin zorunlu hale geldiği, 
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- Bazı kuruluşlar itibariyle özellikle de stratejik kuruluşlarla ilgili olarak özelleştirmeye sınır 
getirilebileceği, 

- Özelleştirmenin, devletin iktisadi faaliyetlerinin azaltılması, kamu iktisadi teşebbüslerinin 
kamu finansmanı üzerindeki yükünün ortadan kaldırılması, piyasa ekonomisine işlerlik kazandırıl
ması, atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılarak sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve elde 
edilecek kaynakların kamunun altyapı yatırımları, savunma adalet ve sağlık hizmetlerinde kullanıl
ması suretiyle ekonomide verimliliğin artırılmasının en önemli aracı, yapısal reformların ise vaz
geçilmez bir unsuru olduğu, 

- Türkiye'nin özelleştirme uygulamalarını başlatan ilk ülkeler arasında yer aldığı, özelleştirme 
uygulamalarının ilk kez 1984 yılında yürürlüğe giren 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu 
Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun ile başlatılmış ve 1994 yılında yürürlüğe giren 
4046 sayılı Kanun ile geniş bir yasal zemine oturtulmuş olduğu, 

- Devletin yeniden yapılandırılmasında önemli bir makro ekonomik politika aracı olan özelleş
tirmenin, siyasi kararlılıkla, kamu kuruluşları ve bağımsız düzenleyici kurumlarla işbirliği içerisin
de, artan bir hızla sürdürüldüğü, 

- 2003 yılı başından beri yürütülen uygulamalar kapsamında irili-ufaklı 65 iştirak-işletme ve 
şirketin özelleştirildiği ve 800 adet gayrimenkul satışı yapıldığı, 

- Geriye doğru bakıldığında, ilk kez, 2003 ve 2004 yıllarında Özelleştirme Fonu adına hiçbir 
surette yeni borçlanmaya gidilmediği, 2003 yılından önce çeşitli nedenlerle yapılan borçlanmaların 
tamamının 2004 yılında ödendiği, bu kapsamda 2004 yılında ödenen borçların toplam tutarının 
778 milyon ABD Doları olduğu, ayrıca uzun yıllardan beri ilk kez 2005 yılının ilk aylarında 1 mil
yar ABD Doları kaynağın Hazineye aktarıldığı, 

- Sağlanan ekonomik istikrarın ve artan yatırımcı güveninin de etkisiyle, özelleştirme sürecin
de hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımcılarının yoğun ilgi ve katılımının gerçekleştiği ve özelleş
tirme sürecinde olumlu gelişmeler kaydedildiği, 

- Halen başta Türk Telekom, Eti Alüminyum A.Ş., Tüpraş, Erdemir, THY ve Adapazarı Şeker 
Fabrikası A.Ş. olmak üzere, TEKEL'in Ankara Başmüdürlük binasının özelleştirilmelerine ilişkin 
süreçlerin devam ettiği, 

- 25.11.2004 tarihinde ilana çıkılan Türk Telekom'un hisselerinin yüzde 55'inin özelleştiril
mesinde sona yaklaşılmış olduğu, Türk Telekom son teklif verme tarihinin 24.6. 2005 olarak belir
lendiği, 

- Özelleştirmelerde kamu yararını ve arz güvenliğini koruyucu, yatırımları, üretimi ve istih
damı artırıcı düzenlemelerin özenle ve dikkatle yapılmakta olduğu, ihdas edilen altın hisse uy
gulamaları ile bu şirketlerin daha verimli ve güvenli bir şekilde, özel sektör dinamizmi ile faaliyet 
göstermelerinin güvence altına alındığı, nitekim Türk Telekom, TÜPRAŞ ve ERDEMİR özelleş
tirmelerinde sınırları ve kapsamı ayrıntılı olarak belirlenmiş olan altın hisse uygulamasının bulun
duğu, diğer taraftan bu kuruluşların özelleştirmelerinde yatırım, üretim ve istihdama ilişkin kapsam
lı düzenlemeler yer aldığı, 

- Özelleştirme portföyünde yer alan bütün şirketlerde olduğu gibi kârlılık ve verimliliğin özel
leştirmeyi engelleyici bir unsur olmak bir yana, özelleştirmeyi hızlandırıcı bir unsur olduğu, kârlılık 
ve verimlilik yanında, şirketin uzun dönemli, sağlıklı bir büyüme çizgisine kavuşturulması ve şir
ketin verimlilik prensiplerine göre işleyişinin garanti altına alınmasının da büyük önem arz ettiği, 
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- Tasarının kanunlaşması ile özelleştirme uygulamalarının daha süratli ve verimli bir şekilde 
gerçekleştirilmesinin sağlanacağı, 

- Mevcut Kanunda yer alan bazı kavramların farklı anlaşılması ve yorumlanması nedeniyle 
oluşan hukuki kargaşanın giderilmesi, yoruma muhtaç veya uygulamada tereddüt yaratan bazı 
hükümlerin tereddüde ve yoruma mahal bırakmayacak şekilde açık ve net bir şekilde yeniden 
düzenlenmesi ve terim ve kavram birliğinin temini suretiyle açık ve anlaşılır bir kanun metnine 
ulaşılmasının amaçlandığı, 

- Özelleştirme uygulamalarında kullanılan ihale usulleri arasında yer alan, "Belirli istekliler 
arasında ihale usulü"nün yeniden tamamlandığı ve bu suretle anılan ihale usulüne işlerlik kazan
dırılmaya çalışıldığı, 

- İş kaybı tazminatı ile nakle tâbi personelin nakline ilişkin hükümlerde uygulamada kar
şılaşılan ve hukuki ihtilaflara sebep olan bazı hususların yeniden düzenlenmesi suretiyle hukuki ih
tilafların önlenmesinin amaçlandığı, 

- Özelleştirme uygulamalarında 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanununda kar
şılaşılan sorunların giderilmesine yönelik bazı düzenlemeler yapıldığı, 

- Türk Telekom A.Ş.'nin özelleştirilerek alıcıya devredilmesi sırasında, Şirket personelinden 
gerekli görülenlerin mevcut özlük haklarına halel gelmeyecek ve kamuya bir yük oluşturmayacak 
şekilde, belli bir süre daha Şirkette çalışmaya devam etmelerine ilişkin bir düzenleme yapıldığı, 
böylelikle bir yandan telekomünikasyon hizmetlerinin aksaklığa meydan vermeksizin yürütülmesi, 
diğer yandan ise personelin geleceğine ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılmasının amaçlandığı, 

İfade edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeleri takiben Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da 

benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
Tasarının; 
- Çerçeve 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri; aynen, 
- Çerçeve 5 inci maddesi; kanun tekniğine uygunluk sağlanması amacıyla madde çerçevesinde 

yer alan' "Belirli istekliler arasında kapalı teklif usulü" başlığı ile birlikte" ' ibaresinin "(c ) alt ben
dinin son paragrafı" olarak redaksiyona tâbi tutulması suretiyle, 

- Çerçeve 6 ncı maddesi ile değiştirilen 4046 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (A) bendinde 
yer alan Türk Ticaret Kanununun önüne kanun numarasının eklenerek redaksiyona tâbi tutulmak 
suretiyle, 

- Çerçeve 7 nci maddesi; aynen, 
- Çerçeve 8 inci maddesi ile değiştirilen 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin özelleştirme 

programındaki kuruluşlarda boş kadroların tamamen iptal edilmesi ve personel alımının durdurul
ması halinde bu kuruluşların faaliyetlerini devam ettirmede önemli sorunlar yaratabileceğinden 
özelleştirme programındaki kuruluşlara ihtiyaç halinde nakil hakkı olmayacak şekilde personel alın
masını teminen değiştirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 9 uncu maddesi; aynen, 
- Çerçeve 10 uncu maddesi; madde çerçevesinde yer alan "maddeler" ibaresinin "ek maddeler" 

olarak değiştirilmesi, 4046 sayılı Kanuna eklenen ek 3 üncü maddede yer alan "12 nci maddesinin" 
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ibaresinden sonra gelmek üzere "ikinci fıkrasının" ibaresinin eklenmesi ve 4046 sayılı Kanuna ek
lenen ek 4 üncü maddesinde yer alan "Bu Kanuna" ibaresinin çıkarılması suretiyle, 

- Çerçeve 11 inci maddesi; "(A) bendinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ikinci fıkrasının" 
ibaresinin eklenmesi suretiyle, 

- Çerçeve 12 nci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında 
değişiklik öngören düzenlemenin aynı Kanuna ek 3 üncü madde olarak eklenmesi doğrultusunda 
madde çerçevesinin değiştirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 13 üncü maddesi; madde çerçevesinin kanun tekniğine uygunluk bakımından redak
siyona tâbi tutulması suretiyle, 

- Çerçeve 14 üncü maddesi; nakil hakkından imtina eden nakle tâbi personelin ihbar ve kıdem 
tazminatlarının ödeneceğine ilişkin olarak 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesinin değiştiril
mesi suretiyle, 

- İmtiyaz sözleşmelerinde Hazine payı ve kurum masraflarına katkı payı matrahının belirlen
mesine ilişkin 406 sayılı Kanuna ek 36 ncı maddenin eklenmesini düzenleyen hükmün metne çer
çeve 15 inci madde olarak ilave edilmesi suretiyle, 

- Mevcut imtiyaz sözleşmelerine taraf olan GSM işletmelerinin de 406 sayılı Kanunun ek 36 
ncı maddesi hükmünden yararlanabilmeleri amacıyla bir aylık bir süre tanınmasını düzenleyen hük
mün 406 sayılı Kanuna geçici 11 inci madde olarak ilave edilmesini düzenleyen hükmün metne 
çerçeve 16 ncı madde olarak ilave edilmesi suretiyle, 

- Türk Telekom'da kadrolu veya sözleşmeli statüde çalışanlar ile bu statülerde çalışmakta iken 
iş mevzuatına geçen personelden emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazananların mevzuat
la uyumlu olarak teşvikinin sağlanması amacıyla 406 sayılı Kanunun Ek 32 nci maddesinin ikinci 
ve üçüncü fıkralarında değişiklik öngören bir düzenlemenin metne yeni 17 nci madde olarak ilave 
edilmesi suretiyle, 

- 15 inci maddesi; 5015 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinden çıkarılması öngörülen 
ifadedeki yanlışlığın düzeltilmesi ve nakle tâbi tutulan personelin Devlet Personel Başkanlığına bil
dirildikleri tarihten sonra geçecek nakil sürecinde eski pozisyonlarına ilişkin olarak yapılması muh
temel yüksek ücret artışlarının ilgililerin eski pozisyonlarının mali haklarının tespitinde dikkate 
alınmaması doğrultusunda değiştirilmesi suretiyle, 18 inci madde olarak, 

- 3194 sayılı İmar Kanununun 9 uncu maddesinin sonuna eklenen fıkra ile 4046 sayılı Kanun 
kapsamında gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemiyle gerçek
leştirilen hizmet özelleştirmelerinde bu amaçlar için kullanılmak üzere yerel yönetimlerce hazırlan
mış planlı alanlar halihazırda mevcut olmayacağı için bu hizmetlerin sürdürüleceği yerlerde imar 
planı değişikliklerinde uygulamaya esasları düzenleyen hükmün metne yeni çerçeve 19 uncu mad
de olarak ilave edilmesi suretiyle, 

- Araçların muayeneleri ile görevli kuruluş olan Ulaştırma Bakanlığına denetleme ve gözetim 
yetkisinin yanında, işletme yetkisinin verilmediği hallerde, veya işletme belgelerinin iptali 
durumunda bu hizmetin adı geçen Bakanlık tarafından yürütülmesine ilişkin düzenleme yapılarak, 
hizmetin aksamaması; alt işleticilere verilecek yetkisinin de Ulaştırma Bakanlığının onayından geç
mesi, hizmetin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve kamu hizmetinin idarenin 
gözetiminde gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda 
bir değişiklik öngören yeni 20 nci maddenin metne ilave edilmesi suretiyle, 
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- Yatırımcıların yatırım kararlarını kolaylaştırmak, onay verecek kurum ve kuruluş sayılarını 
en aza indirerek zaman kaybının azaltılmasını sağlamak ve mülkiyeti kamuya ait olacak tesislerin 
planlama, programlama ve uygulamasının yine kamu adına yapılabilmesine imkân vermek için bu 
konularda onay ve denetimde EPDK'nın tek yetkili kurum olarak belirlenmesi amacıyla 4628 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin (c ) bendinin sonuna bir fıkra eklenmesi ve Organize Sanayi Bölgeleri 
Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla 2 fici maddesinin 
sonuna yeni bir bent eklenmesini öngören bir düzenlemenin yeni 21 inci madde olarak Tasarı met
nine ilave edilmesi suretiyle, 

- Dağıtım şirketlerinin santral yatırımlarına girmesinin önündeki kısıtların kaldırılmasını 
teminen 4628 sayılı Kanunun 3 üncü maddesini değiştiren yeni bir çerçeve 22 nci maddenin ilave 
edilmesi suretiyle, 

- Kanuni süresi geçtikten sonra gerek kendiliğinden gerekse pişmanlık talepli olarak elektronik 
ortamda gönderilen beyannamelere ilişkin tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamelerin de elektronik ortam
da düzenlenmesi ve muhatabına tebliği hususlarında Maliye Bakanlığına yetki verilmesini teminen 
Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin sonuna 
bir ibarenin eklenmesi ve aynı maddenin sonuna bir fıkranın eklenmesi; teknolojik alanda yaşanan 
gelişmelerden vergi idaresinin yararlanması ve vergi güvenliğinin sağlanması amacına yönelik 
olarak nitelikleri belirlenip onaylanan özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına dair zorunluluk getir
mesi hususunda Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasını teminen mükerrer 257 nci maddesinin birin
ci fıkrasına (6) numaralı bent eklenmesi ve elektronik ortamda verilmesi halinde uygulanacak özel 
usulsüzlük cezalarına ilişkin değişiklik yapılmasını teminen mükerrer 355 inci maddesine bir fıkra 
eklenmesini öngören bir düzenlemenin metne 23 üncü madde olarak ilave edilmesi suretiyle, 

- Elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hakkını alan tüzel kişinin, bu varlıklar üzerin
de yapmış olduğu genişleme ve yenileme yatırımlarının muhasebeleştirilmesine ve bilançosunda 
gösterebilmesine imkân sağlamasına yönelik bir düzenlemenin metne 24 üncü madde olarak ilave 
edilmesi suretiyle, 

- İzmir ilinde yapılacak Üniversitelerarası Spor Oyunları Düzenleme Kurulunun onayladığı 
kurum ve kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmet ifalarının istisna kapsamına alınması ve ayrıca kıs
mi istisnadan tam istisna şekline dönüştürülmesi amacıyla 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununa Geçici 22 nci maddenin ilave edilmesini öngören bir düzenlemenin metne 25 inci mad
de olarak ilave edilmesi suretiyle, 

- İzmir'de yapılacak olan 23. Dünya Üniversitelerarası yaz oyunları öncesinde, sırasında ve 
sonrasında görev yapacak gönüllülere verilecek ayni ve nakdi ödemelerin ücret niteliğinde değer
lendirilmemesi amacıyla yapılan düzenlemenin 5255 sayılı Kanununa Geçici 3 üncü madde olarak 
eklenmesini öngören bir düzenlemenin metne 26 nci madde olarak ilave edilmesi suretiyle, 

- İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu gelirlerine İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin tasdik edilen bütçesinin % 0,5'i kadar pay ayrılmasını teminen 3796 sayılı Kanunun 
11 inci maddesinin (e) bendini değiştiren bir düzenlemenin metne 27 nci madde olarak ilave edil
mesi suretiyle, 

- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 ve 87.04 Gümrük Tarife İs
tatistik Pozisyonlarındaki araçlar ile bu araçlara uygulanacak ÖTV oranlarının yeniden belirlen
mesini temin eden bir düzenlemenin metne yeni 28 inci madde olarak ilave edilmesi suretiyle, 
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- Çerçeve 16 ncı maddesi ile 4046 sayılı Kanuna eklenen; 
- Geçici 19 uncu maddesi aynen, 
- Geçici 20 nci maddesi aynen, 
- Geçici 21 inci maddesi aynen, 
- Geçici 22 nci maddesi 4046 sayılı Kanunda yapılan değişiklikten önce nakle tâbi tutulan per

sonelin şahsa bağlı haktan ve fark tazminatından yararlanacağına ilişkin sürelerin tespitine yönelik 
olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 2004/7898 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının Geçici 1 inci maddesi gereğince 1.1.1992 ile 
20.10.2004 tarihleri arasında iş akitleri feshedilenlerden 657 sayılı Kanunun 4/C bendi kapsamında 
çalıştırılacak olanlarda iş akitlerinin özelleştirme tarihinden itibaren özel sektör tarafından 6 ay için
de feshedilmiş olması şartının aranmaması amacına yönelik bir düzenlemenin Geçici 1 inci madde 
olarak metne ilave edilmesi suretiyle, 

- İMKB ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların gelir fazlalarının Hazineye aktarılan tutar
ların cari yıl içinde gerçekleşmesini temin eden yeni bir düzenlemenin Geçici 2 nci madde olarak 
metne ilave edilmesi suretiyle, 

- Yürürlüğe ilişkin 17 nci maddesi; metinde yapılan düzenlemeler doğrultusunda redaksiyona 
tâbi tutulması suretiyle 30 uncu madde olarak, 

- Yürütmeye ilişkin 18 inci maddesi; 31 inci madde olarak aynen, 
Kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Sait Açba 

Afyonkarahisar 
Kâtip 

Mehmet Sekmen 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Zekai Özcan 

Ankara 

Üye 
A. Kemal Deveciler 

Balıkesir 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 
Osman Nuri Filiz 

Denizli 

Üye 
Birgen Keleş 

îstanbul 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Başkanvekili 
M. A itan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Üye 

Halil Aydoğan 
Afyonkarahisar 

Üye 
Osman Kaptan 

Antalya 
(Karşı oy yazımız ektedir) 

Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 

Üye 
Alaattin Büyükkaya 

İstanbul 

Üye 
Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 
(Ayrışık oy ektedir) 

Sözcü 
Sabahattin Yıldız 

Muş 
Üye 

Mehmet Melik Özmen 
Ağrı 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

M. Mesut Özakcan 
Aydın 

(Ayrışık oy yazımız ektedir) 
Üye 

Ahmet İnal 
Batman 

Üye 
A. Kemal Kumkumoğlu 

İstanbul 
(Ayrışık oy yazım ektedir) 

Üye 
M. Mustafa Açıkalın 

İstanbul 
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Üye 
Fazıl Karaman 

İzmir 
Üye 

Taner Yıldız 
Kayseri 

Üye 
Hasan Fehmi Kinay 

Kütahya 

Üye 
Gürol Ergin 

Muğla 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 
Cemal Uysal 

Ordu 
Üye 

Sabahattin Cevheri 
Şanlıurfa 

Üye 
Y. Selahattin Beyribey 

Kars 
Üye 

Mikail Arslan 
Kırşehir 

Üye 
Muharrem Doğan 

Mardin 

Üye 
0. Seyft Terzibaşıoğlu 

Muğla 

Üye 
İmdat Sütlüoğlu 

Rize 
Üye 

M. Ergun Dağcıoğlu 
Tokat 

Üye 
M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
(Ayrışık oy yazım ektedir) 

Uye 
Mustafa Elitaş 

Kayseri 
Üye 

Muzaffer Baştopçu 
Kocaeli 

Üye 
Mustafa Özyürek 

Mersin 
(Muhalefet şerhim var) 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
Üye 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

(Ayrışık oy ektedir) 

AYRIŞIK OY 
Tasarı, ağırlıklı olarak özelleştirme uygulamaları nedeniyle çeşitli yasalarda değişiklik yap

maktadır. Komisyon görüşmeleri sırasında Tasarıya çok sayıda önerge ile çok önemli ilaveler yapıl
mıştır. İlgili bakanların sorumluluğu altında olmaksızın ve komisyon üyeleri yeteri kadar bilgilen-
dirilmeksizin Tasarının bu şekilde genişletilmesini uygun bulmuyoruz. Ayrıca görüşmeler sırasında 
zaman zaman hükümeti temsil eden bakanlar komisyondan ayrılmış ve görüşmeler bürokratlarla 
yürütülmüştür. Komisyon üyelerinin konuları yeterince incelemesine fırsat verilmeksizin ve ar
kasında hükümet iradesi olup olmadığı bilinmeksizin yapılan görüşmeleri kanun yapma tekniğine 
aykırı ve gayrıciddi buluyoruz. Bu ilaveler arasında Telekom'dan enerji özelleştirmesine kadar çok 
çeşitli hükümler vardır. 

Hükümetin 18 madde olarak getirdiği Tasarı komisyondan 31 madde olarak çıkmıştır. 
Belirtilenlere ilave olarak Tasarıya katılmama gerekçelerimiz aşağıdadır. 
1- Tasarı imar planı yapma ve onaylama konularında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığına yetki veren birçok düzenleme getirmektedir. Tasarının 12 nci 
maddesi 3194 sayılı imar Kanununa bir ek madde eklenmesini öngörmektedir. Söz konusu maddede 
özelleştirme programına alınmış olan kuruluşlara ait veya kuruluş lehine irtifak hakkı alınmış arsa 
ve arazilere ilişkin imar planları ile mevcut imar planlarıhdaki değişikliklerin Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca hazırlanacağı ve Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanarak yürürlüğe gireceği 
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hükmü vardır. Tasarı ile bu hükmün kapsamı 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 2634 sayılı Turizm Teş
vik Kanunu kapsamındaki yerleri de içine alacak şekilde genişletilmektedir. 

Bu düzenleme İmar Kanununun yürürlükteki hükümlerindeki ilkeleri bir kenara bıraktığı gibi 
Anayasaya da aykırıdır. Anayasa ve Anayasa Mahkemesi kararlarına göre imar planlarının yapıl
ması mahalli müşterek ihtiyaçlardan olduğundan yerel yönetimlerin (belediyelerin) görev alanı 
içerisindedir. Belediyelerin görev alanındaki konunun Özelleştirme İdaresine verilmesi bu yönüyle 
Anayasaya aykırıdır. 

Tasarının 19 uncu maddesiyle İmar Kanununa eklenmesi öngörülen hükme göre gelir ortak
lığı modeli veya sair hukukî tasarruflar yoluyla yapılan hizmet özelleştirmelerinde yatırımların 
yapılacağı yerlerde imar planı yapılması yönünde Bayındırlık ve İskân Bakanlığına verilmiş olan 
yetki de aynı şekilde Anayasa'ya aykırıdır. 

2- Tasarının 13 üncü maddesiyle 3621 sayılı Kıyı Kanununa getirilen "Kruvaziyer Liman" 
tanımının kapsamında yer alan "alışveriş merkezleri" ve "konaklama üniteleri" Anayasanın 43 ün
cü maddesine aykırıdır. 

3- Bir önerge ile Tasarıya eklenen 15 inci maddeye göre Ulaştırma Bakanlığı ile GSM işlet
mecileri arasında imzalanmış olan imtiyaz sözleşmelerindeki "brüt satışlar" değiştirilmiştir. Brüt 
satışların (yani gelirin) tanımı konusunda idare ile GSM işletmecileri arasında uyuşmazlık vardır. 
Uyuşmazlık hem iç hukukta hem de uluslararası hukukta yargıya intikal etmiştir. Ayrıca Danıştay'ın 
bu konuda istişarî görüşü bulunmaktadır. Komisyon yeteri kadar bilgilendirilmeden, sözleşmeler
den doğan Hazine hukukunun korunduğu konusunda komisyon üyelerine ilgili bakanlık tarafından 
yeterli bilgi verilmeden yapılan düzenlemeyi uygun bulmuyoruz. 

M. Akif Hamzaçebi Mustafa Özyürek A. Kemal Kumkumoğlu 
Trabzon Mersin İstanbul 

Birgen Keleş Kemal Kılıçdaroğlu Gürol Ergin 
İstanbul İstanbul Muğla 

Osman Kaptan M. Mesut Özakcan A. Kemal Deveciler 
Antalya Aydın Balıkesir 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ 
DÜZENLENMESİNE VE BAZI KANUN 
VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
LERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR KANUNDA VE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
MADDE 1.- 24.11.1994 tarihli ve 4046 

sayılı Kanunun adı "Özelleştirme Uygulama
ları Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2.- 4046 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin (ı) bendinde yer alan "sair akitler 
yoluyla tasarruf etmelerine" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "2942 sayılı Kanunun 30 uncu 
maddesi uyarınca işlem tesis edebilmelerine," 
ibaresi eklenmiş, aynı maddenin (n) bendinde 
yer alan "kapsamına" ibaresi "programına" 
olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3.- 4046 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "mad
desinde yer alan oran ve miktarları geçmemek 
üzere" ibaresi "maddesinde yer alan hükümler 
çerçevesinde" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4.- 4046 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Bu Kanunun 22 nci maddesi gereğince 
yapılacak ödemelerde," 

MADDE 5.- 4046 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesinin (B) bendinin (c) alt bendinde yer 
alan; "Değer tespit sonuçları, kuruluşun özel
leştirilmesine ilişkin ihale sonuçlarının onay
lanmasını müteakip İdare tarafından 
kamuoyuna duyurulur." ibaresi "Değer tespit 
sonuçlan, kuruluşun özelleştirme işlemi 
tamamlanarak devir sözleşmesinde yer alan 
yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra 
kamuoyuna duyurulur." şeklinde değiştirilmiş, 
(C) bendinin (c) alt bendinde yer alan "Pazarlık 
usulü" ibaresi ile başlayan paragrafın birinci 
cümlesinin sonuna "Sermayesindeki kamu payı 
yüzde onbeşin altında olan iştirak hisselerinin 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ 
DÜZENLENMESİNE VE BAZI KANUN 
VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
LERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR KANUNDA VE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
MADDE 1.- 24.11.1994 tarihli ve 4046 

sayılı Kanunun adı "Özelleştirme Uygulamaları 
Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2.- 4046 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin (ı) bendinde yer alan "sair akitler 
yoluyla tasarruf etmelerine" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "2942 sayılı Kanunun 30 uncu 
maddesi uyarınca işlem tesis edebilmelerine," 
ibaresi eklenmiş, aynı maddenin (n) bendinde 
yer alan "kapsamına" ibaresi "programına" 
olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3.- 4046 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "mad
desinde yer alan oran ve miktarları geçmemek 
üzere" ibaresi "maddesinde yer alan hükümler 
çerçevesinde" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4.- 4046 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Bu Kanunun 22 nci maddesi gereğince 
yapılacak ödemelerde," 

MADDE 5.- 4046 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesinin; (B) bendinin (c) alt bendinde yer 
alan "Değer tespit sonuçları, kuruluşun özelleş
tirilmesine ilişkin ihale sonuçlarının onaylan
masını müteakip İdare tarafından kamuoyuna 
duyurulur." ibaresi "Değer tespit sonuçlan, 
kuruluşun özelleştirme işlemi tamamlanarak 
devir sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin 
yerine getirilmesinden sonra kamuoyuna 
duyurulur." şeklinde değiştirilmiş, (C) ben
dinin; (c) alt bendinde yer alan "Pazarlık usulü" 
ibaresi ile başlayan paragrafın birinci cüm
lesinin sonuna "Sermayesindeki kamu payı 
yüzde onbeşin altında olan iştirak hisselerinin 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

özelleştirilmesinde birden fazla teklif alınması 
şartı aranmaz." ibaresi eklenmiş ve "Belirli is
tekliler arasında kapalı teklif usulü" başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Belirli istekliler arasında ihale usulü: 
Çıkılan ihaleden sonuç alınamaması halinde, 
Kurulun onayı alınmak kaydıyla belirli istek
liler arasında ihale usulü ile ihale yapılabilir. 
Bu usulle yapılacak ihaleler için alınacak tek
liflerde teknoloji, yatırım, üretim ve istihdam 
şartlarından hangisinin veya hangilerinin 
aranacağı ve diğer esaslar hazırlanacak ihale 
şartnamesinde belirtilir. Hazırlanacak ihale 
şartnamesi çerçevesinde istekli veya istekliler
den proje ve taahhütlerini içeren teklifleri 
alınır. Tekliflerin alınmasından sonra istekli ya 
da isteklilerle tek tek veya müştereken görüşme 
yapılmasına ihale komisyonunca karar verilir. 
Yapılacak görüşmeler sonucunda ihale sonuç
lan karara bağlanmak üzere îdarece Kurula 
sunulur." 

MADDE 6.- 4046 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin (A) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"A) Mevcut durumları itibarıyla anonim 
şirket statüsünde olan kuruluşların anasözleş-
melerinin bu Kanun hükümlerine uygun hale 
getirilmelerine, anonim şirket statüsünde 
bulunmayanlardan gerekli görülenlerin ana 
sözleşmelerinin hazırlanarak anonim şirkete 
dönüştürülmelerine, sermayesinin tamamı 
İdareye ait olan anonim şirket statüsündeki 
kuruluşların aktiflerinin, anonim şirket 
statüsünde olmayan kuruluşlann ise varlık
larının tamamının veya bir kısmının özelleştir
me programında bulunan ve sermayesinin 
tamamı İdareye ait başka bir anonim şirkete 
veya kuruluşa bedelli veya bedelsiz olarak dev
rine, anonim şirket statüsünde olanların aktif
lerinin bir kısmının ayni sermaye şeklinde 
konularak yeni şirket/şirketler kurulması 
suretiyle bölünmelerine veya yeni bir şirket 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

özelleştirilmesinde birden fazla teklif alınması 
şartı aranmaz." ibaresi eklenmiş ve (c) alt ben
dinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Belirli istekliler arasında ihale usulü: 
Çıkılan ihaleden sonuç alınamaması halinde, 
Kurulun onayı alınmak kaydıyla belirli istek
liler arasında ihale usulü ile ihale yapılabilir. 
Bu usulle yapılacak ihaleler için alınacak tek
liflerde teknoloji, yatınm, üretim ve istihdam 
şartlarından hangisinin veya hangilerinin 
aranacağı ve diğer esaslar hazırlanacak ihale 
şartnamesinde belirtilir. Hazırlanacak ihale 
şartnamesi çerçevesinde istekli veya istekliler
den proje ve taahhütlerini içeren teklifleri 
alınır. Tekliflerin alınmasından sonra istekli ya 
da isteklilerle tek tek veya müştereken görüşme 
yapılmasına ihale komisyonunca karar verilir. 
Yapılacak görüşmeler sonucunda ihale sonuç
ları karara bağlanmak üzere İdarece Kurula 
sunulur." 

MADDE 6.- 4046 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin (A) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"A) Mevcut durumları itibanyla anonim 
şirket statüsünde olan kuruluşların ana sözleş
melerinin bu Kanun hükümlerine uygun hale 
getirilmelerine, anonim şirket statüsünde 
bulunmayanlardan gerekli görülenlerin ana 
sözleşmelerinin hazırlanarak anonim şirkete 
dönüştürülmelerine, sermayesinin tamamı 
İdareye ait olan anonim şirket statüsündeki 
kuruluşların aktiflerinin, anonim şirket 
statüsünde olmayan kuruluşların ise varlık
larının tamamının veya bir kısmının özelleştir
me programında bulunan ve sermayesinin 
tamamı İdareye ait başka bir anonim şirkete 
veya kuruluşa bedelli veya bedelsiz olarak dev
rine, anonim şirket statüsünde olanların aktif
lerinin bir kısmının ayni sermaye şeklinde 
konularak yeni şirket/şirketler kurulması 
suretiyle bölünmelerine veya yeni bir şirket 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

halinde birleşmelerine veya tasfıyesiz infisah 
suretiyle birleşmelerine İdarece karar verilir ve 
bunların anasözleşmeleri İdare tarafından 
onaylanır. Bu bentte belirtilen işlemler hakkın
da Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uy
gulanmaz." 

MADDE 7.- 4046 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesinde geçen "İş ve İşçi Bulma Kurumu" 
ibareleri, "Türkiye İş Kurumu" şeklinde, aynı 
maddenin; birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde ve dördüncü fıkrasının birinci cümlesi 
"İş kaybı tazminatı, günlük net asgari ücretin 
iki katıdır." şeklinde değiştirilmiş ve son cüm
lesi madde metninden çıkarılmıştır. 

"Bu Kanuna göre özelleştirme kapsamına 
alınan kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştir
meye hazırlanması, özelleştirilmesi, küçültül
mesi veya faaliyetlerinin kısmen ya da 
tamamen durdurulması, süreli ya da süresiz 
kapatılması veya tasfiye edilmesi nedeniyle; bu 
kuruluşlarda iş sözleşmesine dayalı olarak üc
ret karşılığı çalışanlardan iş sözleşmeleri tabi 
oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri 
gereğince tazminata hak kazanacak şekilde 
sona ermiş olanlara, kanunlardan ve yürürlük
teki toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminat
ları dışında ilave olarak iş kaybı tazminatı 
ödenir. Ayrıca, bunların mesleklerinde geliş
tirilmesine, bir meslekte yetiştirilmesine veya 
meslek edindirilmesine ilişkin eğitim giderleri 
ile yeni iş bulmalarına katkı sağlamak amacıy
la yapılacak giderler Özelleştirme Fonundan 
karşılanır. Özürlü personele (ilgili kanunların 
öngördüğü I, II ve III. derece), bu maddede 
belirtilen tutarın iki katı olarak iş kaybı taz
minatı ödenir. İş kaybı tazminatı ödenmesi ve 
sağlanabilecek diğer hizmetlere ilişkin işlemler 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafın
dan yürütülür." 

"Özelleştirme Fonu gelirlerinden, iş kaybı 
tazminatı ödenmesi veya diğer hizmetlerden 
kaynaklanacak giderlerin karşılanması amacıy-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

halinde birleşmelerine veya tasfıyesiz infisah 
suretiyle birleşmelerine İdarece karar verilir ve 
bunların ana sözleşmeleri İdare tarafından 
onaylanır. Bu bentte belirtilen işlemler hakkın
da Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uy
gulanmaz." 

MADDE 7.- 4046 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesinde geçen "İş ve İşçi Bulma Kurumu" 
ibareleri, "Türkiye İş Kurumu" şeklinde, aynı 
maddenin; birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde ve dördüncü fıkrasının birinci cümlesi 
"İş kaybı tazminatı, günlük net asgari ücretin 
iki katıdır." şeklinde değiştirilmiş ve son cüm
lesi madde metninden çıkarılmıştır. 

"Bu Kanuna göre özelleştirme kapsamına 
alman kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştir
meye hazırlanması, özelleştirilmesi, küçültül
mesi veya faaliyetlerinin kısmen ya da 
tamamen durdurulması, süreli ya da süresiz 
kapatılması veya tasfiye edilmesi nedeniyle; bu 
kuruluşlarda iş sözleşmesine dayalı olarak üc
ret karşılığı çalışanlardan iş sözleşmeleri tabi 
oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri 
gereğince tazminata hak kazanacak şekilde 
sona ermiş olanlara, kanunlardan ve yürürlük
teki toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminat
ları dışında ilave olarak iş kaybı tazminatı 
ödenir. Ayrıca bunların mesleklerinde geliştiril
mesine, bir meslekte yetiştirilmesine veya mes
lek edindirilmesine ilişkin eğitim giderleri ile 
yeni iş bulmalarına katkı sağlamak amacıyla 
yapılacak giderler Özelleştirme Fonundan kar
şılanır. Özürlü personele (ilgili kanunların ön
gördüğü I, II ve III. derece), bu maddede belir
tilen tutarın iki katı olarak iş kaybı tazminatı 
ödenir. İş kaybı tazminatı ödenmesi ve sağ
lanabilecek diğer hizmetlere ilişkin işlemler 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafın
dan yürütülür." 

"Özelleştirme Fonu gelirlerinden, iş kaybı 
tazminatı ödenmesi veya diğer hizmetlerden 
kaynaklanacak giderlerin karşılanması amacıy-
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

la ayrılacak tutarlar, öncelikle iş kaybı taz
minatı ödenmesinde kullanılır. İş kaybı taz-
minatlannın ödenmesi ve diğer hizmetlerle il
gili giderlerin karşılanması amacıyla yurt için
den ve/veya yurt dışından sağlanacak özel tah
sisli kaynaklar; Kurul tarafından belirlenecek 
sermayesinin yandan fazlası kamuya ait bir 
bankada Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 
adına açılacak "Özelleştirmeye Bağlı İş Kaybı 
Tazminatı ve Diğer Hizmetler Hesabı"na 
yatırılır. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 
bu hesabın kullanılması ve değerlendirilmesi 
ile görevli ve yetkilidir. Nakit durumunun 
yetersizliği sebebiyle ivedi ve zorunlu har-
camalann yapılamaması halinde; İdare, Tür
kiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün talebi 
üzerine Özelleştirme Fonundan yapılacak ak
tarmalara mahsuben "Özelleştirmeye Bağlı İş 
Kaybı Tazminatı ve Diğer Hizmetler Hesabı"na 
aktarma yapmaya yetkilidir." 

MADDE 8.- 4046 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 22.- Özelleştirme programına 
alman kuruluşlarda (iştirakler hariç) istihdam 
fazlası personel belirlenmesi ya da bu kuruluş-
lann kısmen veya tamamen satışı nedeniyle 
kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredil
mesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurul
ması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde; bu 
kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla 
657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa tabi 
olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olan
lar ile iş kanunlarına tabi olarak görev yapmak
la birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden 
yararlanmayan genel müdür, genel müdür yar
dımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, 
daire başkanı, müessese müdürü, bölge 
müdürü, fabrika müdürü, işletme müdürü ve 
şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, 
müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atan
mak suretiyle görev yapan personel, diğer 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

la ayrılacak tutarlar, öncelikle iş kaybı taz
minatı ödenmesinde kullanılır. İş kaybı taz-
minatlannın ödenmesi ve diğer hizmetlerle il
gili giderlerin karşılanması amacıyla yurt için
den ve/veya yurt dışından sağlanacak özel tah
sisli kaynaklar, Kurul tarafından belirlenecek 
sermayesinin yandan fazlası kamuya ait bir 
bankada Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 
adına açılacak "Özelleştirmeye Bağlı İş Kaybı 
Tazminatı ve Diğer Hizmetler Hesabı"na 
yatırılır. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 
bu hesabın kullanılması ve değerlendirilmesi 
ile görevli ve yetkilidir. Nakit durumunun 
yetersizliği sebebiyle ivedi ve zorunlu har
camaların yapılamaması halinde; İdare, Tür
kiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün talebi 
üzerine Özelleştirme Fonundan yapılacak ak
tarmalara mahsuben "Özelleştirmeye Bağlı İş 
Kaybı Tazminatı ve Diğer Hizmetler Hesabı"na 
aktarma yapmaya yetkilidir." 

MADDE 8.- 4046 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 22.- Özelleştirme programına 
alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili 
kuruluş veya İdare tarafından istihdam fazlası 
personel belirlenmesi ya da bu kuruluşların kıs
men veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel 
kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültül
mesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, 
tasfiye edilmesi halinde; bu kuruluşlarda prog
rama alınma tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabi olarak veya sözleş
meli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanun
larına tabi olarak görev yapmakla birlikte toplu 
iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan 
genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş 
kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, 
müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube 
müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, 
müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atan
mak suretiyle görev yapan personel, kamu 
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kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek 
üzere yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlan
masından itibaren onbeş gün içerisinde İdare 
tarafından Devlet Personel Başkanlığına bil
dirilir. Nakil hakkı bulunan bir kadro veya 
pozisyonda görev yapmakta iken İdare tarafın
dan ihdas edilen ve iş kanunlarına tabi olan 
kadrolara atanmayı kabul edenler nakil hakkın
dan yararlanamaz. Kuruluşların özelleştirme 
programına alındıkları tarih itibarıyla personele 
nakil hakkı kazandıran kadro ve pozisyonlar
dan boş bulunanlar (aylıksız izinde olanların 
kadro ve pozisyonları hariç) ile bu kapsamdaki 
kadro ve pozisyonlardan daha sonra boşalacak 
olanlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 
iptal edilmiş sayılır. 

Nakle tabi personelin, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa göre kazanılmış hak ay
lık derecesinden aşağı olmamak kaydıyla, 190 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamın
da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş 
kadrolanndan Devlet Personel Başkanlığınca 
tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafın
dan kırkbeş gün içerisinde ataması teklif edilir. 
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kap
samı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının 
(özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar hariç) 
mevcut boş kadro veya pozisyonlarına da ih
tiyaçlar doğrultusunda atama teklifi yapılabilir. 
Bu personelden 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki kad
rolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada 
sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki 
personelin atama teklifleri Araştırmacı unvanlı 
kadrolara yapılır. Devlet Personel Başkanlığı 
tarafından gönderilen atama teklif yazısının 
atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna 
intikalinden itibaren otuz gün içerisinde bu 
kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin 
yapılması zorunludur. Naklen atanan personel 
hakkında geçici 9 uncu madde hükümleri dik
kate alınır. Özelleştirme programında bulunan 
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kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere 
yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasın
dan itibaren onbeş gün içerisinde İdare tarafın
dan Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 
Nakil hakkı tanınan bir kadro veya pozisyonda 
görev yapmakta iken İdare tarafından ihdas 
edilen ve iş kanunlarına tabi olan kadrolara 
atanmayı kabul edenler ile kuruluş özelleştirme 
programına alındıktan sonra kuruluşa naklen 
veya açıktan atananlar bu madde ile getirilen 
nakil hakkından yararlanamaz. İdare, özelleş
tirme programındaki kuruluşlarda nakil hakkı 
kapsamında yer alan kadro ve pozisyonlardan 
boş bulunanları iptal etmeye, kadro ve pozis
yonların yerini, aynı kuruluş bünyesindeki şir
ketler veya işyerleri arasında değiştirmeye yet
kilidir. Özelleştirme programındaki herhangi 
bir kuruluşun personeli, İdare tarafından özel
leştirilecek kuruluşlarda görevlendirilebilir ve 
yetkilendirilebilirler. 

Nakle tabi personelin, 657 sayılı Devlet 
Memurlan Kanununa göre kazanılmış hak ayhk 
derecesinden aşağı olmamak kaydıyla, 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 
bulunan kamu kurum ve kuruluşlannın boş kad
rolanndan Devlet Personel Başkanlığınca tespit 
edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırk
beş gün içerisinde ataması teklif edilir. 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışın
daki kamu kurum ve kuruluşlarının (özelleştir
me kapsamındaki kuruluşlar hariç) mevcut boş 
kadro veya pozisyonlanna da ihtiyaçlar doğrul
tusunda atama teklifi yapılabilir. Bu personel
den 399 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin eki (1) sayılı cetveldeki kadrolarda 
istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan 
unvanlarla çalışan diğer statülerdeki per
sonelin atama teklifleri Araştırmacı unvanlı 
kadrolara yapılır. Ancak (1) sayılı cetvelde yer 
alan, mesleğe özel yanşma sınavı ile giren ve 
belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir 
yeterlik sınavı sonucunda göreve alınanların 
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kuruluşlarda uluslararası kurallar gereği istih
damı zorunlu personele ilişkin kadro ve pozis
yonlar dışındaki diğer kadro ve pozisyonlara 
açıktan veya naklen personel atanamaz ve bu 
kuruluşlarda sözleşmeli personel statüsünden 
memur statüsüne, kapsamiçi statüden kapsam-
dışı personel statüsüne geçiş yapılamaz. 

Kuruluşun satılması veya devredilmesi 
halinde bu kuruluşta çalışan nakle tabi per
sonelin ataması yukarıdaki hükümlere göre 
yapıldıktan sonra atama emri, ilgili personele 
atamayı yapan kurum veya kuruluş tarafından, 
istihdam fazlası personel için yapılacak atama 
emri ise kuruluşu tarafından 7201 sayılı Teb
ligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. 
Personelin işe başlama sürelerine ve işe baş
lamama halinde yapılacak işlemlere ilişkin 
olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
62 ve 63 üncü maddeleri hükümlerinin uy
gulanmasından atamayı yapan kamu kurum ve 
kuruluşu sorumludur. Kurum ve kuruluşlar 
atama ve göreve başlatma işlemlerinin 
sonucunu en geç onbeş gün içerisinde Devlet 
Personel Başkanlığına bildirirler. Yeni 
kurumunda görevine başlayan personel istek
leri halinde, boş kadro bulunması ve ilgili mev
zuata uygun olması şartıyla eski kadro veya 
pozisyonuna uygun kadrolara kurumlarınca 
atanabilirler. Askerlik görevlerini yapmakta 
olanlar için yukarıdaki süreler terhislerini takip 
eden aybaşından itibaren başlar. Bu madde 
gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
yapılacak nakil sebebiyle boşalan kadro ve 
pozisyonlar, boşaldıkları tarihten itibaren her
hangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edil
miş sayılır. 

Bu maddenin birinci fıkrasına göre diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek 
üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 
personelin, kuruluşun kamu tüzel kişiliğinin 
sona erdiği tarihten, yeni kurumlarında göreve 
başlayacakları tarihi takip eden aybaşma kadar 
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atama teklifleri, söz konusu görev unvanına uy
gun kadrolara yapılır. Devlet Personel Başkanlığı 
tarafından gönderilen atama teklif yazısının 
atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna in
tikalinden itibaren otuz gün içerisinde bu kurum 
ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapıl
ması zorunludur. Naklen atanan personel hakkın
da geçici 9 uncu madde hükümleri dikkate alınır. 

Kuruluşun satılması veya devredilmesi 
halinde bu kuruluşta çalışan nakle tabi per
sonelin ataması yukarıdaki hükümlere göre 
yapıldıktan sonra atama emri, ilgili personele 
atamayı yapan kurum veya kuruluş tarafından, 
istihdam fazlası personel için yapılacak atama 
emri ise kuruluşu tarafından 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Per
sonelin işe başlama sürelerine ve işe başlamama 
halinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 
üncü maddeleri hükümlerinin uygulanmasından 
atamayı yapan kamu kurum ve kuruluşu sorum
ludur. Kurum ve kuruluşlar atama ve göreve baş
latma işlemlerinin sonucunu en geç onbeş gün 
içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirir
ler. Yeni kurumunda görevine başlayan personel 
istekleri halinde, boş kadro bulunması ve ilgili 
mevzuata uygun olması şartıyla eski kadro veya 
pozisyonuna uygun kadrolara kurumlarınca 
atanabilirler. Askerlik görevlerini yapmakta 
olanlar için yukarıdaki süreler terhislerini takip 
eden aybaşından itibaren başlar. Bu madde 
gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlanna 
yapılacak nakil sebebiyle boşalan kadro ve pozis
yonlar, boşaldıkları tarihten itibaren herhangi bir 
işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. 

Bu maddenin birinci fıkrasına göre diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek 
üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 
personelin, kuruluşun kamu tüzel kişiliğinin 
sona erdiği tarihten, yeni kurumlarında göreve 
başlayacakları tarihi takip eden aybaşına kadar 
geçecek süreye ilişkin olarak eski kadro veya 
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geçecek süreye ilişkin olarak eski kadro veya 
pozisyonlanna ait aylık, ücret, varsa ikramiye 
ve ücrete bağlı diğer malî hakları ile yeni 
kurumlarında göreve başlayacakları tarihe 
kadar geçecek süredeki sosyal hak ve yardım
ları (harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri 
ve ölüm yardımı) Özelleştirme Fonundan 
ödenir ve bunlardan T.C. Emekli Sandığına tâbi 
olanlann bu süre içinde Sandıkla olan ilgileri 
devam eder. Eski görev yerinden alman aylık 
ve diğer mali haklar için borç çıkanlmaz ve 
kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma 
yapılmaz. Bu personelden nakil sürecinde 
emekli olanlara T.C. Emekli Sandığınca 
ödenen emekli ikramiyeleri, makam, görev ve 
temsil tazminatlan ile ölüm yardımlan, öden
mesini takiben iki ay içerisinde faturası kar
şılığında Hazine tarafından T.C. Emekli San
dığına ödenir. Nakil hakkına sahip olarak iş 
kanunlarına tabi çalışmakta iken özelleştirme 
uygulamalan nedeniyle istihdam fazlası per
sonel olarak belirlenenlerden, kararın ken
dilerine tebliği tarihinden başlayarak on gün 
içinde nakil hakkından vazgeçtiğini beyan 
edenlerin iş sözleşmeleri feshedilmiş sayılır ve 
bunlann ihbar ve kıdem tazminatları Özelleştir
me Fonundan karşılanır. Kuruluşun özelleştir
me uygulaması sonucu nihai devir işlemlerinin 
onaylanmasına ilişkin karann Resmi Gazetede 
yayımından itibaren on gün içinde nakil hak
kından vazgeçtiğini çalıştığı kuruluşa yazılı 
olarak bildiren nakil hakkına sahip iş kanun-
lanna tabi personelin de iş sözleşmeleri fes
hedilmiş sayılır ve bunlann ihbar ve kıdem taz
minatlan Özelleştirme Fonundan karşılanır. 
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledil
mek üzere isimleri Devlet Personel Başkan
lığına bildirilenlerden; nakil süreci içerisinde 
kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde iş 
sözleşmeleri sona erenlerin kıdem tazminatları 
da Özelleştirme Fonundan ödenir. İş kanun-
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pozisyonlanna ait aylık, ücret, varsa ikramiye 
ve ücrete bağlı diğer malî hakları ile yeni 
kurumlarında göreve başlayacakları tarihe 
kadar geçecek süredeki sosyal hak ve yardım
lan (harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri 
ve ölüm yardımı) Özelleştirme Fonundan 
ödenir ve bunlardan T.C. Emekli Sandığına tâbi 
olanlann bu süre içinde Sandıkla olan ilgileri 
devam eder. Eski görev yerinden alınan aylık 
ve diğer mali haklar için borç çıkanlmaz ve 
kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma 
yapılmaz. Personelin Devlet Personel Başkan
lığına bildirildikleri tarihten yeni görev yer
lerine başlayacakları tarihe kadar geçecek 
süredeki aylık ve ücretlerindeki artışlar, beşinci 
ve altıncı fıkraların uygulanmasında dikkate 
alınmaz. Bu personelden nakil sürecinde emek
li olanlara T.C. Emekli Sandığınca ödenen 
emekli ikramiyeleri, makam, görev ve temsil 
tazminatlan ile ölüm yardımları, ödenmesini 
takiben iki ay içerisinde faturası karşılığında 
Hazine tarafından T.C. Emekli Sandığına 
ödenir. Nakil hakkına sahip olarak iş kanun
larına tabi çalışmakta iken özelleştirme uy
gulamaları nedeniyle istihdam fazlası personel 
olarak belirlenenlerden, kararın kendilerine 
tebliği tarihinden başlayarak on gün içinde 
nakil hakkından vazgeçtiğini beyan edenlerin iş 
sözleşmeleri feshedilmiş sayılır ve bunların ih
bar ve kıdem tazminatları Özelleştirme Fonun
dan karşılanır. Kuruluşun özelleştirme uy
gulaması sonucu nihai devir işlemlerinin onay
lanmasına ilişkin kararın Resmi Gazetede 
yayımından itibaren on gün içinde nakil hak
kından vazgeçtiğini çalıştığı kuruluşa yazılı 
olarak bildiren nakil hakkına sahip iş kanun
larına tabi personelin de iş sözleşmeleri fes
hedilmiş sayılır ve bunların ihbar ve kıdem taz
minatlan Özelleştirme Fonundan karşılanır. 
Diğer kamu kurum ve kuruluşlanna nakledil
mek üzere isimleri Devlet Personel Başkan-
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lanna tabi olarak çalışmakta iken, bu madde 
gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
nakledilen personele kıdem tazminatı ödenmez 
ve bunların önceden kıdem tazminatı ödenmiş 
süreleri hariç, kıdem tazminatına hak 
kazanacak şekilde sona ermiş hizmet süreleri 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu hükümlerine göre emekli ik
ramiyelerinin hesabında dikkate alınır. 

Bu madde hükümlerine göre kamu kurum 
ve kuruluşlarına nakledilen sözleşmeli personel 
ile iş kanunlarına tabi personele, Devlet Per
sonel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kad
ro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim 
tarihi itibarıyla almakta oldukları sözleşme üc
reti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, 
bankacılık tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik 
ödemesi ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin 
toplam net tutarı (bu tutar sabit bir değer olarak 
esas alınır); nakledildiği kurum veya kuruluş
taki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak 
yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü 
zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık 
tazminatı dahil), makam tazminatı, temsil taz
minatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti, ücret, 
ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, döner ser
maye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü 
ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan 
ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) top
lam net tutarından fazla olması halinde, aradaki 
fark tutarının; Devlet Personel Başkanlığına 
bildirildikleri tarihi takip eden ay başından 
itibaren birinci yılın sonuna kadar yüzde yüzü, 
ikinci yılm sonuna kadar yüzde yetmişbeşi, 
üçüncü yılın sonuna kadar yüzde ellisi herhan
gi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ay
rıca tazminat olarak ödenir. Devlet Personel 
Başkanlığına bildirildikleri tarihi takip eden ay 
başından itibaren üçüncü yılın sonunda fark 
tazminatı ödenmesine son verilir. Atandıkları 
kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında 
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lığına bildirilenlerden; nakil süreci içerisinde 
kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde iş 
sözleşmeleri sona erenlerin kıdem tazminatları 
da Özelleştirme Fonundan ödenir. İş kanun
larına tabi olarak çalışmakta iken, bu madde 
gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
nakledilen personele kıdem tazminatı ödenmez 
ve bunların önceden kıdem tazminatı ödenmiş 
süreleri hariç, kıdem tazminatına esas hizmet 
süreleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ik
ramiyelerinin hesabında dikkate alınır. 

Bu madde hükümlerine göre kamu kurum 
ve kuruluşlarına nakledilen sözleşmeli personel 
ile iş kanunlarına tabi personele, Devlet Per
sonel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kad
ro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim 
tarihi itibarıyla almakta oldukları sözleşme üc
reti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, 
bankacılık tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik 
ödemesi ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin 
toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer 
olarak esas alınır); nakledildiği kurum veya 
kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin 
olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye, her 
türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve ban
kacılık tazminatı dahil), makam tazminatı, tem
sil tazminatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti, 
ücret, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, 
döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan 
her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen 
yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti 
hariç) toplam net tutarından fazla olması halin
de, aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve 
kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya 
kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandık
ları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyon
larında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişik
lik olanlarla, başka kurumlara geçenlere fark 
tazminatı ödenmesine son verilir. 
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isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olan
larla, başka kurumlara geçenlere fark tazminatı 
ödenmesine son verilir. 

399 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen kad
rolarda görev yapmakta iken nakle tabi tutulan 
personelin (bu Kanuna göre anonim şirket 
halinde birleştirilen kuruluşlardaki personel 
dahil), Devlet Personel Başkanlığına bildiril
dikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bil
dirim tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık, 
ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, 
makam tazminatı, temsil tazminatı, görev taz
minatı bir bütün olarak, göreve başladıkları 
tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere 
üç yıl süre ile saklı tutulur ve şahsa bağlı hak
tan yararlanılan süreler 5434 sayılı Kanunun ek 
68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen 
sürelerin hesabında dikkate alınır. İlgililerin 
yeni kadrolarına atandıkları tarihten önce, eski 
kadroları için mevcut olan ve saklı haklar kap
samında bulunan gösterge, puan, oran ve kat
sayı artışları şahsa bağlı haklarda artış sayılır. 
Ancak eski kadro için bu tarihten sonra ihdas 
edilmiş hiçbir malî ve sosyal hak ve yardım ile 
sair ödemeler şahsa bağlı hak kapsamında 
değerlendirilmez. Atanılan kadrodaki derece 
yükselmeleri veya kademe ilerlemeleri, aylık 
gösterge ve ek gösterge dışındaki ödemeler 
haricinde, şahsa bağlı olarak saklı tutulan hak
ların ödendiği eski kadronun derecelerinin yük
seltilmesi veya kademelerinin ilerletilmesi 
sonucunu doğurmaz. Bu personelin (bu 
Kanuna göre anonim şirket halinde birleştirilen 
kuruluşlardaki personel dahil), Devlet Personel 
Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kad
rolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla 
almakta oldukları aylık, ek gösterge, ikramiye, 
her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve 
bankacılık tazminatı dahil), makam tazminatı, 
temsil tazminatı, görev tazminatı, ücret (fazla 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

399 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen kad
rolarda görev yapmakta iken nakle tabi tutulan 
personelin (bu Kanuna göre anonim şirket 
halinde birleştirilen kuruluşlardaki personel 
dahil), Devlet Personel Başkanlığına bildiril
dikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bil
dirim tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık, 
ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, 
makam tazminatı, temsil tazminatı, görev taz
minatı bir bütün olarak, göreve başladıkları 
tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere 
üç yıl süre ile saklı tutulur ve şahsa bağlı hak
tan yararlanılan süreler 5434 sayılı Kanunun ek 
68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen 
sürelerin hesabında (daha önce nakledilenler 
dahil) dikkate alınır. İlgililerin yeni kadrolarına 
atandıkları tarihten önce, eski kadroları için 
mevcut olan ve saklı haklar kapsamında 
bulunan gösterge, puan, oran ve katsayı artış
ları şahsa bağlı haklarda artış sayılır. Ancak es
ki kadro için bu tarihten sonra ihdas edilmiş 
hiçbir malî ve sosyal hak ve yardım ile sair 
ödemeler şahsa bağlı hak kapsamında değer
lendirilmez. Atanılan kadrodaki derece yüksel
meleri veya kademe ilerlemeleri, aylık gösterge 
ve ek gösterge dışındaki ödemelerde, şahsa 
bağlı olarak saklı tutulan hakların ödendiği es
ki kadronun derecelerinin yükseltilmesi veya 
kademelerinin ilerletilmesi sonucunu doğur
maz. Bu personelin (bu Kanuna göre anonim 
şirket halinde birleştirilen kuruluşlardaki per
sonel dahil), Devlet Personel Başkanlığına bil
dirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak 
bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları ay
lık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve taz
minatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı 
dahil), makam tazminatı, temsil tazminatı, 
görev tazminatı, ücret (fazla mesai ücreti 
hariç), ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla 
yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu 
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mesai ücreti hariç), ek ücret, ek ödeme ve ben
zeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net 
tutan (bu tutar sabit bir değer olarak esas 
almır); nakledildiği kurum ve kuruluş tarafın
dan şahsa bağlı hak olarak ödenen aylık, ek 
gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam 
tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı 
ödemeleri ile şahsa bağlı hak dışında yapılan ik
ramiye, ücret, ek ücret, ek ödeme, ek tazminat, 
teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri 
adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla 
mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen 
ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla 
olması halinde, aradaki fark tutarının; Devlet 
Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihi takip 
eden ay başından itibaren birinci yılın sonuna 
kadar yüzde yüzü, ikinci yılın sonuna kadar 
yüzde yetmişbeşi, üçüncü yılın sonuna kadar 
yüzde ellisi herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi 
tutulmaksızın ayrıca tazminat olarak ödenir. 
Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri 
tarihi takip eden ay başından itibaren üçüncü 
yılın sonunda fark tazminatı ödenmesine son 
verilir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı 
veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak her
hangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara 
geçenlere şahsa bağlı hak uygulaması ile fark 
tazminatı ödenmesine son verilir. 

MADDE 9.- 4046 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (a) bendinde yer alan "(sözleşmeler 
dahil)" ibaresi "(danışmanlık hizmet alımları 
ile nihai devir işlemlerine ilişkin sözleşmeler 
dahil)" olarak değiştirilmiş ve aynı bendin 
sonuna "İdarenin taraf olduğu dava ve takipler
de, İdare her türlü harçtan muaftır. Özelleştirme 
uygulamalarına ilişkin idari davalar, ilk derece 
mahkemesi olarak Danıştayda görülür." ibaresi 
eklenmiştir. 

MADDE 10.- 4046 sayılı Kanuna 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nak
ledildiği kurum ve kuruluş tarafından şahsa 
bağlı hak olarak ödenen aylık, ek gösterge, 
zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, 
temsil tazminatı, görev tazminatı ödemeleri ile 
şahsa bağlı hak dışında yapılan ikramiye, ücret, 
ek ücret, ek ödeme, ek tazminat, teşvik 
ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlar
la yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai üc
reti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders 
ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması 
halinde, aradaki fark tutan, herhangi bir vergi 
ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanın-
caya kadar aynca tazminat olarak ödenir. Atan-
dıklan kurumdaki kadro unvanı veya pozisyon-
lannda isteğe bağlı olarak herhangi bir değişik
lik olanlarla, başka kurumlara geçenlere şahsa 
bağlı hak uygulaması ile fark tazminatı öden
mesine son verilir. 

MADDE 9.- 4046 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (a) bendinde yer alan "(sözleşmeler 
dahil)" ibaresi "(danışmanlık hizmet alımlan 
ile nihai devir işlemlerine ilişkin sözleşmeler 
dahil)" olarak değiştirilmiş ve aynı bendin 
sonuna "İdarenin taraf olduğu dava ve takipler
de, İdare her türlü harçtan muaftır. Özelleştirme 
uygulamalanna ilişkin idari davalar, ilk derece 
mahkemesi olarak Danıştayda görülür." ibaresi 
eklenmiştir. 

MADDE 10.- 4046 sayılı Kanuna 
aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
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"EK MADDE 3.- Özelleştirme prog
ramına alınmış kuruluşlara ait veya bu kuruluş
ların müşterek maliki bulunduğu gayrimenkul-
lerden varsa diğer malikler ile de anlaşarak, 
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki şartlar 
aranmaksızın, İdarenin talebi üzerine yirmi gün 
içinde tapu sicil müdürlüklerince tapuda kat 
mülkiyeti kütüğüne bağımsız bölümler halinde 
tescil edilir. Bu işlemin yapılması sırasında kat 
mülkiyetine geçiş için kadastro müdürlüğünce 
zemindeki fiili durumu tespit eden plan, 
vaziyet planı sayılır ve anılan Kanunun 12 nci 
maddesinin (b) bendinde yazılı fotoğrafın 
kuruluş temsilcisince tasdik edilmesi yeterli 
görülür ve başka bir belge aranmaz." 

"EK MADDE 4.- Bu Kanuna ekli (1) sayılı 
listede yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait bölümün
den çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan 
kadrolar ihdas edilerek anılan Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki cetvelin, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir." 

MADDE 11.- 4046 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin son fıkrasında yer alan "ve İstanbul 
temsilciliği" ibaresi, 10 uncu maddesinin (k) 
bendi, 16 ncı maddesi, 17 nci maddesinin (A) 
bendinin son cümlesinde yer alan "ve hangi süre 
içinde" ibaresi, 19 uncu maddesinin (B) ben
dinin (c) alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 12.- 3.5.1985 tarihli ve 3194 
sayılı İmar Kanununun 9 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Özelleştirme programına alınmış 
kuruluşlara ait veya kuruluş lehine irtifak/kul
lanım hakkı alınmış arsa ve arazilere ilişkin, 
3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 2634 sayılı Turizm 
Teşvik Kanunu kapsamında kalan yerler dahil 
olmak üzere genel ve özel kanun hükümlerine 
göre imar planlarını yapmaya ve onaylamaya 
yetkili olan kuruluşlardan (Bayındırlık ve İskan 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"EK MADDE 3.- Özelleştirme prog
ramına alınmış kuruluşlara ait veya bu kuruluş
ların müşterek maliki bulunduğu gayrimenkul-
lerden varsa diğer malikler ile de anlaşarak, 
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki şartlar 
aranmaksızın, İdarenin talebi üzerine yirmi gün 
içinde tapu sicil müdürlüklerince tapuda kat 
mülkiyeti kütüğüne bağımsız bölümler halinde 
tescil edilir. Bu işlemin yapılması sırasında kat 
mülkiyetine geçiş için kadastro müdürlüğünce 
zemindeki fiili durumu tespit eden plan, 
vaziyet planı sayılır ve anılan Kanunun 12 nci 
maddesinin (b) bendinde yazılı fotoğrafın 
kuruluş temsilcisince tasdik edilmesi yeterli 
görülür ve başka bir belge aranmaz." 

"EK MADDE 4.- Ekli (1) sayılı listede 
yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait bölümün
den çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan 
kadrolar ihdas edilerek anılan Kanun Hükmün
de Kararnamenin eki cetvelin, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir." 

MADDE 11.- 4046 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin son fıkrasında yer alan "ve İstanbul 
temsilciliği" ibaresi, 10 uncu maddesinin (k) 
bendi, 16 ncı maddesi, 17 nci maddesinin (A) 
bendinin son cümlesinde yer alan "ve hangi süre 
içinde" ibaresi, 19 uncu maddesinin (B) ben
dinin (c) alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 12.- 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı 
İmar Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 3.- Özelleştirme programın
daki kuruluşlara ait veya kuruluş lehine ir
tifak/kullanım hakkı alınmış arsa ve arazilerin, 
3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 2634 sayılı Turizm 
Teşvik Kanunu kapsamında bulunması halinde 
bu yerlerde genel ve özel kanun hükümlerine 
göre imar planlannı yapmaya ve onaylamaya 
yetkili olan kuruluşlardan (Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Deniz-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 975) 



- 3 8 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Deniz
cilik Müsteşarlığı ve belediyeler) görüş 
alınarak çevre imar bütünlüğünü bozmayacak 
her tür ve her ölçekte imar planlan ve imar 
tadilatlan ile mevzi imar planlan Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığınca hazırlanarak Özelleştir
me Yüksek Kurulunca onaylanmak suretiyle 
yürürlüğe girer. İlgili kuruluşlar bu arsa ve 
arazilerin imar fonksiyonlarını beş yıl süreyle 
değiştiremezler. İlgili kuruluşlar görüşlerini on 
beş gün içinde bildirir. Bu planlara göre 
yapılacak yapılarda her türlü ruhsat ve diğer 
belgeler ile izinler ilgili mevzuat çevresinde il
gili kurum ve kuruluşlarca verilir." 

MADDE 13.- 4.4.1990 tarihli ve 3621 
sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin dör
düncü fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve maddeye 
bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

"c) Organize turlar ile seyahat eden 
kişilerin taşındığı yolcu gemilerinin 
(kruvaziyer gemilerin) bağlandığı, günün tek
nolojisine uygun yolcu gemisine hizmet ver
mek amacıyla liman hizmetlerinin (elektrik, 
jeneratör, su, telefon, internet ve benzeri teknik 
bağlantı noktaları ve hatlarının) sağlandığı, 
yolcularla ilgili gümrüklü alan hizmetlerinin 
görüldüğü, ülke tanıtımı ve imajını üst 
seviyeye çıkaracak turizm amaçlı (yeme-içme 
tesisleri, alışveriş merkezleri, haberleşme ve 
ulaştırmaya yönelik üniteler, danışma, enfor
masyon ve banka hizmetleri, konaklama 
üniteleri, ofis binalar) fonksiyonlara sahip olup, 
kruvaziyer gemilerin yanaşmasına ve yolcuları 
indirmeye müsait deniz yapıları ve yan tesis
lerinin yer aldığı kruvaziyer ve yat limanları, 

"Özelleştirme kapsam ve programına 
alman ve sahil şeridi belirlenen veya belir
lenecek olan alanlar ile kıyı ve dolgu alanlann-
da yapılacak yat ve kruvaziyer limanlarının ih
tiyacı olan yönetim birimleri, destek birimleri 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

cilik Müsteşarlığı, belediyeler ve il özel 
idareleri) görüş alınarak çevre imar bütün
lüğünü bozmayacak her tür ve ölçekte imar 
planlan ve imar tadilatları ile mevzi imar plan
ları Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkan
lığınca hazırlanarak Özelleştirme Yüksek 
Kurulunca onaylanmak suretiyle yürürlüğe 
girer. İlgili kuruluşlar bu arsa ve arazilerin imar 
fonksiyonlannı beş yıl süreyle değiştiremezler. 
İlgili kuruluşlar görüşlerini on beş gün içinde 
bildirir. Bu planlara göre yapılacak yapılarda 
her türlü ruhsat ve diğer belgeler ile izinler il
gili mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve 
kuruluşlarca verilir." 

MADDE 13.- 4.4.1990 tarihli ve 3621 
sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin dör
düncü fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve maddeye 
bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

"c) Organize turlar ile seyahat eden 
kişilerin taşındığı yolcu gemilerinin 
(kruvaziyer gemilerin) bağlandığı, günün tek
nolojisine uygun yolcu gemisine hizmet ver
mek amacıyla liman hizmetlerinin (elektrik, 
jeneratör, su, telefon, internet ve benzeri teknik 
bağlantı noktalan ve hatlarının) sağlandığı, 
yolcularla ilgili gümrüklü alan hizmetlerinin 
görüldüğü, ülke tanıtımı ve imajını üst 
seviyeye çıkaracak turizm amaçlı (yeme-içme 
tesisleri, alışveriş merkezleri, haberleşme ve 
ulaştırmaya yönelik üniteler, danışma, enfor
masyon ve banka hizmetleri, konaklama 
üniteleri, ofis binalar) fonksiyonlara sahip olup, 
kruvaziyer gemilerin yanaşmasına ve yolcuları 
indirmeye müsait deniz yapıları ve yan tesis
lerinin yer aldığı kruvaziyer ve yat limanlan, 

"Özelleştirme kapsam ve programına 
alınan ve sahil şeridi belirlenen veya belir
lenecek olan alanlar ile kıyı ve dolgu alanların
da yapılacak yat ve kruvaziyer limanlarının ih
tiyacı olan yönetim birimleri, destek birimleri, 
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bakım ve onanm birimleri, teknik ve sosyal alt
yapı ve konaklama birimleri ile ilgili kullanım 
kararları ve yapılanma şartlan imar planı ile 
belirlenir." 

MADDE 14.- 4.2.1924 tarihli ve 406 
sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 un
cu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "ay
nı maddenin ikinci fıkrası uyarınca ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarınca atandıkları tarihe 
kadar geçen süre içinde" ibareleri "Devlet Per
sonel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kad
ro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim 
tarihine kadar geçen süre içinde", beşinci fık
rasında yer alan "satışı" ibaresi "devri" şeklin
de, aynı maddenin birinci fıkrası ise aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Türk Telekom hisselerinin devri sonucu 
kamu payının yüzde ellinin altına düşmesi 
durumunda; Türk Telekomda ek 22 nci mad
denin (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kal
dırılan hükümleri uyarınca belirlenen aslî ve 
sürekli görevlerde çalışmakta olanlar ile 
22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameye tâbi olarak kadrolu veya söz
leşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kap
sam dışı personel, kamu görevlerinden yüzsek-
sen gün aylıksız izinli sayılır. Bu personel 
belirtilen süre içinde Türk Telekomda çalış
maya devam eder ve hisse devir tarihinden 
nakil için Devlet Personel Başkanlığına bil
dirildikleri tarihe kadarki aylık ücret, harcırah, 
sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yar
dımı ile diğer mali ve özlük hakları Türk 
Telekom tarafından karşılanır. Bu fıkrada belir
tilen süre içinde nakle tabi personelden Türk 
Telekom tarafından hizmetine ihtiyaç duyul
mayanlar tespit edildikleri tarihten, kendi isteği 
ile nakil talep edenler ise talep tarihinden 
itibaren en geç otuz gün içinde Türk Telekom 
tarafından Devlet Personel Başkanlığına bil
dirilir ve bunların aylıksız izinleri bu tarih 
itibanyla sona erer. Hizmetine ihtiyaç duyul-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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bakım ve onanm birimleri, teknik ve sosyal alt
yapı ve konaklama birimleri ile ilgili kullanım 
kararları ve yapılanma şartları imar planı ile 
belirlenir." 

MADDE 14.- "4.2.1924 tarihli ve 406 
sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 un
cu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna "ve 
kapsam dışı personelden nakil hakkından vaz
geçenler hakkında 4046 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasın
daki süreler yazılı olarak beyanda bulunanlar 
için beyan tarihinden, hizmetine ihtiyaç bulun
mayanlar için ise kararın kendilerine tebliğ 
tarihinden başlayarak on gün olarak esas 
alınır." ibaresinin eklenmesine, üçüncü fık
rasında yer alan "aynı maddenin ikinci fıkrası 
uyannca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca 
atandıkları tarihe kadar geçen süre içinde" 
ibareleri "Devlet Personel Başkanlığına bil
dirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına 
ilişkin olarak bildirim tarihine kadar geçen süre 
içinde", beşinci fıkrasında yer alan "satışı" 
ibaresi "devri" şeklinde, aynı maddenin birinci 
fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir." 

"Türk Telekom hisselerinin devri sonucu 
kamu payının yüzde ellinin altına düşmesi 
durumunda; Türk Telekomda ek 22 nci mad
denin (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kal
dırılan hükümleri uyarınca belirlenen aslî ve 
sürekli görevlerde çalışmakta olanlar ile 
22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameye tâbi olarak kadrolu veya söz
leşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kap
sam dışı personel, kamu görevlerinden yüzsek-
sen gün aylıksız izinli sayılır. Bu personel 
belirtilen süre içinde Türk Telekomda çalış
maya devam eder ve hisse devir tarihinden 
nakil için Devlet Personel Başkanlığına bil
dirildikleri tarihe kadarki aylık ücret, harcırah, 
sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yar
dımı ile diğer mali ve özlük hakları Türk 
Telekom tarafından karşılanır. Bu fıkrada belir-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 975) 



- 4 0 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

mayan personelin tespiti ve kendi isteği ile 
nakil talebinde bulunma süresi, hisse devir 
tarihinden itibaren yüz elli günü aşamaz. Bu 
fıkrada belirtilen personelin aylıksız izinli 
sayıldıkları süre içerisinde bağlı bulundukları 
sosyal güvenlik kurumlan ile ilgileri devir 
tarihindeki kadro, görev veya pozisyonlan esas 
alınmak suretiyle devam ettirilir ve bu şekilde 
geçirilen süreler hisse devir tarihindeki 
statülerinde geçmiş sayılır." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

tilen süre içinde nakle tabi personelden Türk 
Telekom tarafından hizmetine ihtiyaç duyul
mayanlar tespit edildikleri tarihten, kendi isteği 
ile nakil talep edenler ise talep tarihinden 
itibaren en geç otuz gün içinde Türk Telekom 
tarafından Devlet Personel Başkanlığına bil
dirilir ve bunlann aylıksız izinleri bu tarih 
itibanyla sona erer. Hizmetine ihtiyaç duyul
mayan personelin tespiti ve kendi isteği ile 
nakil talebinde bulunma süresi, hisse devir 
tarihinden itibaren yüzelli günü aşamaz. Bu 
fıkrada belirtilen personelin aylıksız izinli 
sayıldıklan süre içerisinde bağlı bulunduklan 
sosyal güvenlik kurumlan ile ilgileri devir 
tarihindeki kadro, görev veya pozisyonlan esas 
alınmak suretiyle devam ettirilir ve bu şekilde 
geçirilen süreler hisse devir tarihindeki 
statülerinde geçmiş sayılır." 

MADDE 15.- 406 sayılı Telgraf ve 
Telefon Kanununa Ek 35 inci maddeden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 36.- Kurum ile GSM işlet
mecileri arasında imzalanan imtiyaz sözleş
melerine istinaden Hazine Payı ve Kurum mas-
raflanna katkı payı olarak yapılacak ödemeler
de aşağıdaki hususlar esas alınır. 

İşletmeciler; süresinde ödenmeyen bedel
ler için abonelerine tahakkuk ettirdikleri gecik
me faizi ile vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi 
mali yükümlülükler ve raporlama amacıyla 
muhasebeleştirdikleri tahakkuk tutarlan hariç 
olmak üzere, aylık brüt satışlannın %15 ini il
gili olduğu ayı izleyen ayın yirminci günü ak
şamına kadar Hazine payı olarak öderler. 

Brüt satışlardan maksat, işletmecinin 
faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hiz
metler karşılığında alınan veya tahakkuk et
tirilen toplam değerleri kapsayan ve gelir tab
losu hesaplanndan "60. Brüt Satışlar" hesabına 
kaydedilen tutarlardır." 

MADDE 16.- 406 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 
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MADDE 15.- 4.12.2003 tarihli ve 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun geçici 2 nci 
maddesinde yer alan "aynı maddenin ikinci fık
rası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluş
larınca atandıkları tarihe kadar geçen süre için
de" ibaresi "Devlet Personel Başkanlığına bil
dirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına 
ilişkin olarak bildirim tarihine kadar geçen süre 
içinde" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin 
sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Bu tutar, nakil süreci içinde Özelleştirme 
Fonundan karşılanır." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"GEÇİCİ MADDE 11.- Kurum ile imtiyaz 
sözleşmesi imzalayarak halihazırda hizmet 
veren GSM işletmecilerinin ek madde 36 nın 
yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde 
yazılı müracaattan halinde, imtiyaz sözleş
meleri ek madde 36 hükümleri çerçevesinde 
tadil edilir." 

MADDE 17.- 406 sayılı Kanunun ek 32 
nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında 
yer alan "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih
ten" ibareleri "01.08.2005 tarihinden" olarak 
değiştirilmiştir. 

MADDE 18.- 4.12.2003 tarihli ve 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun geçici 2 nci 
maddesinde yer alan "aynı maddenin ikinci fık
rası uyarınca atandıkları tarihe kadar geçen 
süre içinde" ibaresi "Devlet Personel Başkan
lığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozis
yonlarına ilişkin olarak bildirim tarihine kadar 
geçen süre içinde" şeklinde değiştirilmiş ve ay
nı maddenin sonuna "Devlet Personel Başkan
lığına bildirildikleri tarihten sonra geçecek süre 
içerisinde ilgililerin eski pozisyonlarının mali 
haklarının tespitinde de belirlenecek bu tutar 
dikkate alınır." cümlesi eklenmiştir. 

MADDE 19.- 3194 sayılı İmar 
Kanununun 9 uncu maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"4046 sayılı Kanun kapsamında gelir or
taklığı modeli ve işin gereğine uygun sair 
hukuki tasarruflar yöntemine göre özelleştirme 
işlemleri yapılan hizmet özelleştirilmesi 
niteliğindeki yatırımların yapılacağı yerlerde 
hazırlanan veya hazırlattırılan planları, Özel
leştirme İdaresince değerlendirilmek ve sözleş
meye uygunluğu konusundaki görüşü de alın
mak kaydı ile, imar mevzuatındaki kısıt
lamalara tabi olmaksızın re'sen onaylamaya 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkili olup, her 
türlü ruhsatı ilgili belediye en geç iki ay içinde 
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MADDE 20.- 13.10.1983 tarihli ve 2918 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa; 

a) 8 inci maddesinin (c) bendinde yer alan 
"tescile bağlı araçların muayenelerini" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "yapmak veya" 
ibaresi, 

b) 35 inci maddesinin birinci fıkrasının 
birinci cümlesinde yer alan "Araçların 
muayeneleri" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"Ulaştırma Bakanlığına ait muayene istasyon
larında veya bu Bakanlık tarafından işletme 
yetki belgesi ile yetki verilmesi halinde ise" 
ibaresi ile aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer 
alan "Yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler, bu 
yetkilerini" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"Ulaştırma Bakanlığının onayı ile" ibaresi, 

eklenmiştir. 
MADDE 21.- 20.2.2001 tarihli ve 4628 

sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci mad
desinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin 
sonuna aşağıdaki paragraf ve aynı fıkraya (g) 
bendi eklenmiştir. 

"4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan 
özelleştirme sonrası elektrik dağıtım tesis
lerinin iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve 
genişletilmesi için yapılan yatırımların mül
kiyeti kamuya aittir. Özelleştirilen elektrik 
dağıtım tesis ve varlıklarına ilişkin her türlü iş
letme ile yatırım planlaması ve uygulamasında 
onay, değişiklik ve denetim Kurul'a aittir. 
Kurul, hizmetin verilmesini sağlayacak 
yatırımlann teklif edilmemesi halinde talep 
eder ve onaylanmış yatırımlar gerçekleştiril
mediği takdirde lisans iptal edilerek yeniden 
ihale yapılır." 

"g) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri 
(OSB) Kanununa göre kurulan OSB tüzel 
kişilikleri; onaylı sınırlan içerisinde üretim, 
dağıtım ve ticaret faaliyetlerinden bir veya bir 
kaçını yetkili organlarının karan ile kuracağı 
şirket vasıtasıyla yapar. Organize sanayi böl
geleri katılımcılan, OSB yetkili organlarının 
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kurduğu şirket çerçevesinde serbest tüketici 
sayılır. Ancak kurulan şirket, üretimi veya top
tan alımı nedeniyle OSB içindeki serbest 
tüketicilere piyasada bulabildikleri fiyatların 
üzerinde elektrik satamaz. Bu halde sadece 
OSB içi elektrik dağıtım bedeli alınır. Organize 
sanayi bölgelerinin sınırları içerisinde olup, 
daha önce bedelsiz olarak veya sembolik bedel 
ile TEDAŞ'a devir edilen dağıtım şebekelerinin 
mülkiyeti ve işletme haklan altı ay içinde aynı 
bedelle OSB'lere devir edilir." 

MADDE 22.- 20.2.2001 tarihli ve 4628 
sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü 
maddesinin (c) bendinin (3) numaralı alt ben
dinin ikinci ve üçüncü paragrafı aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Özel sektörde dağıtım şirketleri, dağıtım 
veya perakende satış faaliyeti dışında, üretim 
lisansı almak ve hesapları ayrı tutulmak kay
dıyla üretim tesisi kurabilir ve sahibi olduğu 
veya iştirak ilişkisinde bulunduğu üretim şir
keti veya şirketlerinden ülke ortalama elektrik 
toptan satış fiyatını geçmeyecek fiyattan elek
trik enerjisi satın alabilir." 

MADDE 23.- 4.1.1961 tarihli ve 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun: 

a) Mükerrer 257 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (4) numaralı bendinin sonuna 
aşağıdaki ibare, aynı fıkranın (5) numaralı ben
dinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (6) 
numaralı bent ve aynı maddenin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"kanuni süresinden sonra kendiliğinden 
veya pişmanlık talepli olarak verilen beyan
nameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi 
ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi sorum
lusuna veya bunların elektronik ortamda 
beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek 
veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ et
meye ve buna ilişkin usul ve esasları belir
lemeye," 
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"6. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla 
niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, 
elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sis
temleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler 
vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, halogram, 
kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaret
lerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getir
meye, uygulamaya ait usul ve esasları belir
lemeye," 

"Kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğin
den veya pişmanlık talepli olarak verilen 
beyannamelerin elektronik ortamda gönderil
mesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen 
tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler mükellef, 
vergi sorumlusu veya bunların elektronik or
tamda beyanname gönderme yetkisi verdiği 
gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda 
iletilir. Bu ileti tahakkuk fişi ve/veya ihbar
namenin muhatabına tebliği yerine geçer." 

b) Mükerrer 355 inci maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Elektronik ortamda beyanname verilmesi 
mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi 
gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin 
kanuni süresinin sonundan başlayarak elek
tronik ortamda 15 gün içinde verilmesi halinde 
1/4 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 
15 gün içinde verilmesi halinde ise 1/2 oranın
da uygulanır." 

MADDE 24.- 4.1.1961 tarihli ve 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun: 

a) 272 nci maddesi, başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Gayrimenkullerde veya elektrik üretim 
ve dağıtım varlıklarında maliyet bedelinin art
ması: 

Normal bakım, tamir ve temizleme gider
leri dışında, gayrimenkulu veya elektrik üretim 
ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya ik
tisadi kıymetini devamlı olarak artırmak mak
sadıyla yapılan giderler, gayrimenkulun veya 
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elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet 
bedeline eklenir. 

(Bir geminin iktisap tarihindeki süratini 
fazlalaştırmak, yolcu ve eşya yükleme ve 
barındırma tertibatını genişletmek veya değiş
tirmek suretiyle iktisadi kıymetini devamlı 
olarak artıran giderlerle bir motorlu kara nakil 
vasıtasının kasa veya motorunun yenisi ile 
değiştirilmesi veya alımında mevcut olmayan 
yeni bir tertibatın eklenmesi için yapılan gider
ler maliyet bedeline eklenmesi gereken gider
lerdendir.) 

Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise veya 
elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme 
hakkı verilmiş ise, kiracı veya işletme hakkına 
sahip tüzel kişi tarafından yapılan bir ve ikinci 
fıkralardaki giderler bunların özel maliyet 
bedeli olarak ayrıca değerlenir. Kiracının veya 
işletme hakkına sahip tüzel kişinin faaliyetini 
icra için vücuda getirdiği tesisata ait giderler de 
bu hükümdedir. 

Gayrimenkuller veya elektrik üretim ve 
dağıtım varlıkları için yapılan giderler hem 
tamir, hem de kıymet artırma giderlerinden 
terekküp ettiği takdirde, mükellef bu giderler
den maliyet bedeline eklenecek kısmı ayrı gös
termek mecburiyetindedir." 

b) 327 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Özel maliyet bedellerinin itfası: 
Gayrimenkullerin, elektrik üretim ve 

dağıtım varlıklarının ve gemilerin iktisadi kıy
metlerini artıran ve 272 nci maddede yazılı özel 
maliyet bedelleri, kira veya işletme hakkı 
süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kira 
veya işletme hakkı süresi dolmadan, kiralanan 
veya işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması 
veya işletme hakkının herhangi bir sebepten 
sona ermesi halinde henüz itfa edilmemiş olan 
giderler, boşaltma veya hakkın sona erdiği yıl
da bir defada gider yazılır." 
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MADDE 25.- 25.10.1984 tarihli ve 3065 
sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 
22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici Madde 22.- 2005 yılında İzmir 
Kentinde yapılacak Dünya Üniversitelerarası 
Spor Oyunlarına ilişkin olmak üzere İzmir 
Üniversiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme 
Kurulu ile bu oyunlarda kullanılmak şartıyla 
söz konusu Düzenleme Kurulu'nun onayladığı 
kurum ve kuruluşlara yapılacak teslim ve hiz
met ifaları ve bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarih itibarıyla mevcut olan Organizasyon 
Komitesi tarafından teslim alınan malların İz
mir Üniversiade Oyunları Hazırlık ve Düzen
leme Kurulu'na teslimi katma değer vergisin
den müstesnadır. 

Bu maddede düzenlenen istisnalar 
dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi iş
lemler üzerinden hesaplanan vergilerden in
dirilebilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen 
vergiler ise bu Kanunun 32 nci maddesi 
hükümleri uyarınca istisna kapsamında işlem 
yapan mükellefin talebi üzerine nakden veya 
mahsuben iade edilir. 

Maliye Bakanlığı, bu maddede yer alan is
tisnaların kapsamına girecek teslim ve hizmet
leri tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul ve esas
ları belirlemeye yetkilidir." 

MADDE 26.- 10.11.2004 tarihli ve 5255 
sayılı İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniver
sitelerarası Spor Oyunları (Üniversiade) 
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 3.- Hazırlık ve Düzen
leme Kurulu tarafından bu Kanun kapsamında 
gerçekleştirilecek her türlü etkinlik için görev
lendirilecek gönüllüler, 17.7.1964 tarihli ve 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu yönünden 
sigortalı; 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş 
Kanunu açısından da işçi sayılmazlar. Bu 
gönüllülere Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile 
üçüncü kişiler tarafından temin edilecek her 
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MADDE 16.- 4046 sayılı Kanuna 
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 19.- Bu Kanunun 
27 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürür
lüğe girdiği tarihten önce açılan ve devam eden 
özelleştirme uygulamalarına ilişkin davalar 
görüldükleri mahkemelerce sonuçlandırılır. 

GEÇİCİ MADDE 20.- Bu Kanunun 21 in
ci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe 
girdiği tarihte iş kaybı tazminatı almaya devam 
edenler hakkında 21 inci maddenin dördüncü 
fıkrasında yapılan değişiklikler dikkate alın
maz ve bunlar hakkında önceki hükümlerin uy
gulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 21.- Bu Kanunun 22 nci 
maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe gir
diği tarihten önce özelleştirme programında 
bulunan kuruluşlarda nakil hakkı tanınmış kap-
samdışı kadro ve pozisyonlarda görev yapan iş 
kanunlarına tabi personelin, aynı kadro veya 
pozisyonlarda görev yapmaya devam etmeleri 
halinde nakil hakları saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 22.- Bu Kanunun 22 
nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Per-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

türlü ayni veya nakdi yardımlar, 31.12.1960 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 
açısından gelir sayılmaz ve vergilendirilmez." 

MADDE 27.- 30.4.1992 tarihli ve 3796 
sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat 
Oyunları Kanununun 11 inci maddesinin mül
ga (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"e) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tas
dik edilen bütçesinin % 0,5'i," 

MADDE 28.- 6.6.2002 tarihli ve 4760 
sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) 
sayılı listedeki 87.03 ve 87.04 G.T.İ.P. 
numaralarında yer alan mallar ve vergi oranları 
ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen şekilde değiş
tirilmiştir. 

MADDE 29.- 4046 sayılı Kanuna 
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 19.- Bu Kanunun 27 
nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce açılan ve devam eden 
özelleştirme uygulamalarına ilişkin davalar 
görüldükleri mahkemelerce sonuçlandırılır. 

GEÇİCİ MADDE 20.- Bu Kanunun 21 in
ci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe 
girdiği tarihte iş kaybı tazminatı almaya devam 
edenler hakkında 21 inci maddenin dördüncü 
fıkrasında yapılan değişiklikler dikkate alın
maz ve bunlar hakkında önceki hükümlerin uy
gulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 21.- Bu Kanunun 22 nci 
maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe gir
diği tarihten önce özelleştirme programında 
bulunan kuruluşlarda nakil hakkı tanınmış kap-
samdışı kadro ve pozisyonlarda görev yapan iş 
kanunlarına tabi personelin, aynı kadro veya 
pozisyonlarda görev yapmaya devam etmeleri 
halinde nakil hakları saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 22.- Bu Kanunun 22 
nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Per-
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

sonel Başkanlığına bildirilenlerden nakil işlemi 
tamamlanmış olan personel hakkında 22 nci 
maddenin beşinci ve altıncı fıkralanna göre 
yapılan fark tazminatı ve şahıslarına bağlı 
olarak saklı tutulan hakların ödenmesinde, il
gililerin eski kurumlan ile ilişiklerinin kesildiği 
tarih esas alınır ve bunlara bu maddenin yürür
lüğe girdiği tarihi takip eden ay başından 
itibaren 22 nci maddenin beşinci ve altıncı fık
ralanna göre belirlenecek fark tutannın birinci 
yılın sonuna kadar yüzde yüzü, ikinci yılın 
sonuna kadar yüzde yetmiş beşi, üçüncü yılın 
sonuna kadar yüzde ellisi herhangi bir vergi ve 
kesintiye tâbi tutulmaksızın fark tazminatı 
olarak ödenir. Bunlar hakkında maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından 
itibaren üçüncü yılın sonunda fark tazminatı 
ödenmesine son verilir. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 
itibanyla nakil işlemleri tamamlanmamış per
sonel hakkında 22 nci maddenin bu Kanunla 
değiştirilen hükümleri aynen uygulanır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

sonel Başkanlığına bildirilenlerden nakil işlemi 
tamamlanmış olan personel hakkında 22 nci 
maddenin beşinci ve altıncı fıkralanna göre 
yapılan fark tazminatı ve şahıslarına bağlı 
olarak saklı tutulan haklann ödenmesinde, il
gililerin eski kurumlan ile ilişiklerinin kesildiği 
tarih esas alınır. 1.8.2003 tarihli ve 4971 sayılı 
Kanunun geçici 2 nci maddesi uyannca şahsa 
bağlı haklan 15.8.2003 tarihinden itibaren üç 
yıl süreyle saklı tutulan personelin şahsa bağlı 
hakları 14.8.2006 tarihinde sona erer. 
15.8.2003 tarihinden bu Kanunun 22 nci mad
desinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 
tarihler arasında nakle tabi tutulan ve şahsa 
bağlı haktan yararlanan personelin şahsa bağlı 
hakları ise atandıkları yeni kurumlarında 
göreve başladıklan tarihi izleyen aybaşından 
geçerli olmak üzere üç yıl süreyle saklı tutulur 
ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
nakle tabi tutulan personelin şahsa bağlı hak
larının tespitinde ve fark tazminatının öden
mesinde bu fıkra hükümleri hariç 22 nci mad
denin bu Kanunla değiştirilen hükümleri aynen 
uygulanır. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 
itibanyla nakil işlemleri tamamlanmamış per
sonel hakkında 22 nci maddenin bu Kanunla 
değiştirilen hükümleri aynen uygulanır." 

GEÇİCİ MADDE 1.- 24.11.1994 tarihli ve 
4046 sayılı Kanun gereğince yapılan özelleştir
me uygulamalan çerçevesinde kuruluşlann (iş
tirakler hariç) özelleştirilmesi neticesinde İş 
Kanunu hükümlerine tabi daimi ve geçici iş
çilerden (kapsam dışı personel hariç) 1.1.1992 
ila 20.10.2004 tarihleri arasında iş akdi özel 
sektör tarafından feshedilenlerden 657 sayılı 
Devlet Memurlan Kanununun 4 üncü mad
desinin (C) bendi kapsamında istihdam 
edilecek olanlarda, özelleştirme tarihinden 
itibaren özel sektör tarafından en geç 6 ay için
de iş akitlerinin feshi şartı aranmaz. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 2.- İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası, Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası 
Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu, Telekomünikasyon Kurumu, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale 
Kurumu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol
lü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca elde 
edilen her türlü gelirin 30.6.2005 tarihine kadar 
birikmiş tutarlarından Maliye Bakanının teklifi 
ve Başbakanın onayı ile kurum ve kuruluşlar 
itibarıyla belirlenecek oranlara göre hesap
lanacak kısmı; bütçenin (B) işaretli cetveline 
gelir kaydedilmek üzere Maliye Bakanı tarafın
dan belirlenecek süre içinde Maliye Bakanlığı 
Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki 
hesabına yatırılır. Ayrıca, anılan kurum ve 
kuruluşların 31.12.2005 tarihine kadar 
kasalarında oluşacak nakit fazlaları da bunların 
görüşü alınmak suretiyle bu fıkrada belirlenen 
esaslara göre kesilerek ilgili hesaba aktarılır. 

Söz konusu kurum ve kuruluşlar 
30.6.2005 tarihine kadar birikmiş gelir tutarları 
ile kasa ve banka mevcutlarını 15.7.2005 
tarihine kadar; her ayın gelir ve giderleriyle 
kasa ve banka mevcutlarını gösterir mali bil
gileri ise izleyen ayın yedinci günü sonuna 
kadar Maliye Bakanlığına bildirirler. Bu mad
dede belirtilen tutarların süresi içinde öden
memesi halinde, ödenmeyen tutarlar 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı 
da uygulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 17, 
yürürlüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde 

MADDE 18.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 30.- Bu Kanunun; 
a) 20 nci maddesi, 1.1.2005 tarihinden 

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
b) 25 inci maddesi, 13.11.2004 tarihinden 

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
c) 26 ncı maddesi, 10.11.2004 tarihinden 

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
d) Diğer maddeleri ise 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 V. 
M. Aydın 

Devlet Bakanı V. 
C. Çiçek 

Millî Savunma Bakanı V. 
A. Aksu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı V. 
K. Unakıtan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

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 

Tanm 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 
A. Koç 
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HÜKÜMETİN TELİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 

(1) SAYILILİSTE 

KURUMU : ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI: İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ 

İPTAL EDİLEN KADROLARIN 

Sınıfı 
GIH 
GİH 
GIH 
TH 
GİH 
GIH 
GIH 
GIH 
GIH 
GIH 
GIH 
GIH 
GIH 
YH 

Unvanı 
Proje Grup Başkanı 
Uzman 
Uzman (Şube Müdürü) 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman Yardımcısı 
Uzman Yardımcısı 
Memur 
Bilgisayar İşletmeni 
Şoför 
Hizmetli 

Derecesi 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
10 
12 
12 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

2 
1 
2 

2 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Toplam 
Kadro 
Adedi 

2 
1 
2 

2 

Toplam 17 17 

(2) SAYILILİSTE 

KURUMU : ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

Sınıfı Unvanı 
GİH Proje Grup Başkanı 
GİH Uzman 
GİH Uzman (Şube Müdürü) 
TH Uzman 
GİH Uzman 
GİH Uzman Yardımcısı 
GİH Memur 
GİH Bilgisayar İşletmeni 
GİH Şoför 

Derecesi 
1 
1 
2 
2 
3 
7 
10 
10 
12 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

2 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
1 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Toplam 
Kadro 
Adedi 

2 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
1 

Toplam 17 17 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 

(1) SAYILI LİSTE 

KURUMU : ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI: İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ 

İPTAL EDİLEN KADROLARIN 

Sınıfı 
GİH 
GIH 
GIH 
TH 
GIH 
GIH 
GIH 
GIH 
GIH 
GIH 
GIH 
GİH 
GİH 
YH 

Unvanı 
Proje Grup Başkanı 
Uzman 
Uzman (Şube Müdürü) 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman Yardımcısı 
Uzman Yardımcısı 
Memur 
Bilgisayar İşletmeni 
Şoför 
Hizmetli 

Derecesi 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
10 
12 
12 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

2 
1 
2 

2 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Toplam 
Kadro 
Adedi 

2 
1 
2 

2 

Toplam 17 17 

(2) SAYILI LİSTE 

KURUMU : ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

Sınıfı 
GİH 
GIH 
GİH 
TH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GIH 

Unvanı 
Proje Grup Başkanı 
Uzman 
Uzman (Şube Müdürü) 
Uzman 
Uzman 
Uzman Yardımcısı 
Memur 
Bilgisayar İşletmeni 
Şoför 

Serbest Tutulan Toplam 

Derecesi 
1 
1 
2 
2 
3 
7 
10 
10 
12 

Kadro 
Adedi 

2 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
1 

Kadro 
Adedi 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kadro 
Adedi 

2 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
1 

Toplam 17 17 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 975) 



- 5 3 -

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ CETVEL 

(1) SAYILI CETVEL _, . 
Vergi 

G.T.İ.P Mal İsmi Oranı (%) 
87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer 

motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış 
arabaları dahil) 
[Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, 
vb. (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik,gaz, güneş enerjili vb. 
motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze 
arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, 
özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli 
içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yan dizel) veya kıvılcım 
ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. 
taşıtlar) hariç] 
- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma 

kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 
kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa 
dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate 
alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu 
dahil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün 
tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın 
vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç); 

İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3'ün 
altında olanlar 10 
İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm3'ün al
tında olanlar 10 

- Diğerleri; 
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler 37 
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü 
geçmeyenler 60 
Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler 84 

87.04 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 
(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) 
- Azami 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); 

Motor silindir hacmi 3000 cm3'ü geçmeyenler 10 
Motor silindir hacmi 3000 cm3'ü geçip 4000 cm3'ü geçmeyenler 52 
Motor silindir hacmi 4000 cm3'ü geçenler 75 
- Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar 10 
- Diğerleri 4 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 928) 

Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; Türk Medenî 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve 

Adalet Komisyonu Raporu (2/401) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türk Medenî Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte 

ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 13.2.2004 

Cavit Torun 
Diyarbakır 

GEREKÇE 
Ülkemizin sosyal şartları dikkate alındığında ergin veya kısıtlılardan aile himayesine ihtiyacı 

olanların çok sayıda bulunduğu ve sosyal desteklerden yoksun oldukları bilinmektedir. Geleneksel 
aile desteği içinde sağlanan imkanlar çoğu zaman şartların değişmesi ile ortadan kalkmaktadır. 
Muhtaç ve kısıtlı bazı ergenlerin kalıcı bir aile desteğine kavuşturulmaları bakımından Medenî 
Kanunun 313 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "Altsoyu bulunmaması" koşulu kaldırılmıştır. 

Altsoyun herhangi bir sosyal veya ekonomik zarara uğramaması için evlat edinme sırasında 
açık onaylarının alınması öngörülmüştür. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No.: 2/401 
Karar No.: 86 

6.6.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 8.3.2005 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş 
olan, "Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi (2/401)" Komisyonumuzun 7.4.2005 tarihli 17 nci ve 2.6.2005 tarihli 27 nci 
birleşimlerinde, Adalet Bakanlığı temsilcileri ile teklif sahibinin de katılmalarıyla incelenip 
görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi, redaksiyon yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 
Teklifin 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Koksal Toptan 

Zonguldak 

Kâtip 
Hasan Kara 

Kilis 
Üye 

Halil Özyolcu 
Ağrı 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(İmzada bulunamadı) 

Başkanvekili 
Recep Özel 

İsparta 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Fehmi Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 
Üye 

Haluk İpek 

Ankara 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 
(Toplantıya katılmadı) 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 

Üye 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
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Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 
(İmzada bulunamadı) 

Uye 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Enver Yılmaz 

Ordu 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 
(Toplantıya katılmadı) 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADALET KOMİSYONUNUN 
CAVİT TORUN'UN TEKLİFİ KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRK MEDENÎ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 22.11.2001 tarihli ve 4721 
sayılı Türk Medenî Kanunun 313 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Evlat edinmenin alt soyunun açık mu
vafakatiyle ergin ve kısıtlı aşağıdaki hallerde 
evlat edinilebilir. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRK MEDENÎ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 22.11.2001 tarihli ve 4721 
sayılı Türk Medenî Kanununun 313 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Evlat edinmenin altsoyunun açık mu
vafakatiyle ergin veya kısıtlı aşağıdaki hallerde 
evlat edinilebilir." 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 919) 

Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köş-
dere'nin; 2873 Sayılı Milli Parklar Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Çevre ile Tarım, 
Orman ve KÖyişleri Komisyonları Raporları (2/433,2/489) 

Not: 2/489 esas numaralı Teklif, Başkanlıkça Çevre ile Tarım, Orman ve KÖyişleri komisyonlarına 
havale edilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

"2873 Sayılı Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" madde ve 
genel gerekçesiyle birlikte ilişiktedir. 

Gereğini arz ederim. 
Mehmet Daniş 

Çanakkale 
GENEL GEREKÇE 

Milli Parklar Kanunu hükümleri uyarınca korunan alan statüsü kazandırılan yerlerin sahip ol
duğu kaynak değerlerinin etkin olarak korunmasını sağlamak için bu alanlar civarında yaşayan ve 
yöreyi iyi tanıyan, aynı zamanda bu sahalarda uygulanan koruma tedbirleri yüzünden tarım ve hay
vancılık faaliyetlerine sınırlama getirilmesi nedeniyle ekonomik kayıplara uğrayan yöre halkına 
yeni gelir kaynağı oluşturulması suretiyle sözkonusu alanlarda idarece yapılan faaliyetlerde halkın 
desteğinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Yöre insanları arasından seçilip verilecek eğitim sonucu gerekli bilgi donanımına sahip 
kılınarak istihdam edilecek alan kılavuzları tarafından korunan alanları ziyaret edenlere bu yerlere 
ilişkin doğru bilgiler verilerek, yanlış bilgilenmelerin ve bu konudaki yaygın şikâyetlerin önüne 
geçilmesi hedeflenmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Korunan alan sınırları dahilinde ve yakın çevresinde yaşayan yöre insanları arasın

dan seçilerek eğitim verilmek suretiyle yetiştirilen alan kılavuzlarının istihdam edilmesi suretiyle 
söz konusu alanların etkin olarak korunması, ziyaretçilerin doğru bilgilendirilmeleri ve yöre in
sanına yeni ekonomik kaynaklar sağlanması amaçlanmaktadır. 

Madde 2.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 3.- Yürütme maddesidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
"2873 Sayılı Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" madde ve 

genel gerekçesiyle birlikte ilişiktedir. 
Gereğini arz ederim. 

İbrahim Köşdere 
Çanakkale 

GENEL GEREKÇE 
Millî Parklar Kanunu hükümleri uyannca korunan alan statüsü kazandırılan yerlerin sahip ol

duğu kaynak değerlerinin etkin olarak korunmasını sağlamak için bu alanlar civannda yaşayan ve 
yöreyi iyi tanıyan, aynı zamanda bu sahalarda uygulanan koruma tedbirleri yüzünden tarım ve hay
vancılık faaliyetlerine sınırlama getirilmesi nedeniyle ekonomik kayıplara uğrayan yöre halkına 
yeni gelir kaynağı oluşturulması suretiyle söz konusu alanlarda idarece yapılan faaliyetlerde halkın 
desteğinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Yöre insanları arasından seçilip verilecek eğitim sonucu gerekli bilgi donanımına sahip 
kılınarak istihdam edilecek alan kılavuzları tarafından korunan alanları ziyaret edenlere bu yerlere 
ilişkin doğru bilgiler verilerek yanlış bilgilenmelerin ve bu konudaki yaygın şikâyetlerin önüne 
geçilmesi hedeflenmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1.- Korunan alan sınırlan dahilinde ve yakın çevresinde yaşayan yöre insanlan 

arasında seçilerek eğitim verilmek suretiyle yetiştirilen alan kılavuzlarının istihdam edilmesi 
suretiyle söz konusu alanların etkin olarak korunması, ziyaretçilerin doğru bilgilendirilmeleri ve 
yöre insanına yeni ekonomik kaynaklar sağlanması amaçlanmaktadır. 

MADDE 2.- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 3.- Yürütme maddesidir. 
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ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ İBRAHİM KÖŞDERE'NİN TEKLİFİ 
2873 SAYILI MÎLLÎ PARKLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 9.8 .1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanununun 16 ncı maddesinin mad
de başlığı "Koruma görevlileri ve alan kılavuzları" olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki iki 
fıkra eklenmiştir. 

"Bu Kanun kapsamına giren alanların kaynak değerlerinin korunarak kullanılmasına imkan 
sağlamak amacıyla uzun devreli gelişim planlarına uygun olarak yapılan ziyaretçi yönetim plan
larının etkin bir şekilde uygulanması ve korunan alan yönetiminden olumsuz etkilenen yöre in
sanının kayıplarının en aza indirilmesine imkan sağlamak üzere, korunan alan sınırlan dahilinde ve 
yakın çevresinde yaşayan yöre insanının alan kılavuzu olarak yetiştirilmeleri konusunda Çevre ve 
Orman Bakanlığı ilgili Kurum ve Kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapar. 

Eğitime alınacak alan kılavuzu adaylarının seçimi, eğitimleri, eğitim sonunda başarılı olanların 
görevlendirilmeleri ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller Çevre ve Orman Bakanlığınca 
çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir." 

Yürürlük 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Çevre Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Çevre Komisyonu 
Esas No.: 2/433 18.5.2005 
Karar No.: 15 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza sunulan, "Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş'in 2873 Sayılı Millî Parklar 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Başkanlığınızca, 21.4.2005 tarihinde esas 
komisyon olarak Tarım, Orman ve KÖyişleri Komisyonuna, talî komisyon olarak Komisyonumuza 
havale edilmiş ve Komisyonumuz, 17.5.2005 tarihli 10 uncu toplantısında, Çevre; Kültür ve 
Turizm; Tarım ve Köyişleri; İçişleri; Adalet ve Millî Eğitim bakanlıkları temsilcilerinin de 
katılımıyla Teklifi inceleyip görüşmüştür. 

Teklif ile Millî Parklar Kanunu gereğince korunan alan statüsü kazandırılan yerlerde, alan 
kılavuzları yetiştirilmesi ve istihdamına olanak tanınmaktadır. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında, Teklifin lehinde ve aleyhinde olmak üzere iki 
ana görüş ileri sürülmüştür. Bu görüşler şöyle özetlenebilir: 

1. Teklifin aleyhinde ileri sürülen görüşler 
• Teklif alan kılavuzlarının istihdamı ve eğitimine ilişkindir. Eğitim söz konusu olduğundan 

çok ciddi bilimsel incelemeler yapılmış olması gerekirdi. Ancak bu tür bir bilimsel inceleme ve 
dayanak alınan bilimsel veriler bulunmamaktadır. 

• Teklifte Gelibolu Yarımadasında alan kılavuzluğunun temeli hazırlanmaktadır. Oysa bu 
sorun Millî Parklar sorunudur ve sorunu bütün Millî Parklar açısından çözmek gerekir. 

• Teklif, yapılmış bir sınava yasal dayanak oluşturmak amacıyla verilmiştir ki bu doğru bir 
yöntem değildir. 

• Gelibolu dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu bir yer. Dolayısıyla buraya çok ciddi biçimde 
önem verilmelidir. Alan kılavuzları bu tür bir donanımdan yoksun olduklanndan, amaçlanan tanıtım 
sağlanamayacaktır. 

• Çanakkale'de bir tarih yazılmıştır ve dolayısıyla Çanakkale'nin doğru öğrenilmesi gerekir. 
Çanakkale'yi türbe ziyaret eder gibi ziyaret etmemek gerekir. Buradaki tarihi olayların nasıl ak
tığının öğretilmesi gerekir. Bu da çok iyi eğitilmiş ve olayları bilen kişiler eliyle yapılabilir. 

• Bugün ülkemizde profesyonel rehberlik yapan ve Çanakkale'de tarihi anlatabilecek rehber
lerimiz bulunmaktadır. Alan kılavuzluğu ihdas etmek yerine bu rehberlerden yararlanılabilir. 

• Mevcut rehberlere iş bulunamamışken alan kılavuzluğu oluşturulması uygun değildir. Ül
kemizde 9250 belgeli rehber bulunmaktadır ve bunların sadece 1300'ü iş bulmuş görünmektedir. 
Dolayısıyla atıl durumdaki rehber kaynağının buraya yönlendirilmesi daha doğru bir yaklaşımdır. 
Bu amaçla ülkemizdeki rehber örgütlerinin görüşlerinin alınması ve onlarla uzlaşma sağlanarak 
düzenleme yapılması daha doğrudur. Bu örgütlerin dışlanması, ciddi karmaşalann ortaya çıkmasına 
neden olur. 

• Mevcut rehberlerin yeterli olmaması halinde, özel bölge rehberliği kurulabilir ve bu kurum 
diğer bölgelere de örnek teşkil edebilir. Bu durumlarda rehberlik kurumu korunmuş olur. 

• Teklifteki düzenleme, 1618 sayılı Seyahat Acentalan ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 
4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ve 5225 sayılı Kül
tür Yatıranları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ile çelişki halindedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 919) 



— 5 — 

• Millî Parklar Genel Müdürlüğünün uzman kadroları bulunmaktadır. Bu kadrolar aracılığıyla 
koruma altına alınan alanlarda koruma hedefli düzenlemeler yapılabilir. Ancak Çanakkale'de çev
reyi korumaktan daha çok tarihi koruma hedefi bulunmaktadır. Dolayısıyla burada üniversitelere 
büyük görev düşmektedir. En doğru bilimsel bilgiye sahip olan üniversiteler buralarda bilimsel 
çalışmalar yapmalı ve bu amaçla askerî kurumlarda bulunan bilgi ve belgeler kullanılmalıdır. Oysa 
teklifte üniversitelere ve askerî kurumlara yer verilmediği Millî Parklar Genel Müdürlüğüne görev 
yüklendiği görülmektedir. Gerekirse üniversiteler ile askerî kurumların üzerinde uzlaşmış olduğu 
bir kurul oluşturulmalı ve düzenlemeler bu kurul aracılığıyla yapılmalıdır. 

• Çanakkale'ye gelenlerin en doğal gereksinimleri bile güçlükle karşılandığından, buradaki 
turist akınının kesilmesi büyük olasılıktır. 

• Buralarda halen fiili olarak kılavuzluk yapanlar, herhangi bir bilimsel bilgi kullanmamakta 
ve bunlardan bazıları halk arasında dolaşan "hurafeleri" kullanmaktadırlar. Bu da bölgede 
"mit"lerin oluşmasına neden olmakta ve geleceğe ışık tutacak olan tarihin öğrenilmesi engellen
mektedir, Tarihi koruma işinin bilim adamlan tarafından üslenilmesi gerekir. Dini inançlar ile tarih 
ayrı şeylerdir, her birinin gerekleri ayrıdır ve bu gerekler doğrultusunda davranılmalıdır. 

• Devlet sınavlarda siyasi iltiması önlemek için personel rejimi yasasını çıkarmıştır. ÖSYM 
tarafından yapılan bu sınavlar sayesinde siyasi iltimasın olmaması, fırsat eşitliğinin sağlanması, 
kamu görevinin niteliksiz insanların kapak attığı bir yer olmaması sağlanmaya çalışılmaktadır. Alan 
kılavuzluğunun bunun dışına çıkarılması bu nedenle doğru bir yaklaşım değildir. 

• Bu Teklifteki düzenleme bir gereksinimden kaynaklanmıştır. Ancak sorunun çözümünün 
geniş katılımlı bir platformda tartışılarak bulunması ve sivil toplum örgütlerinin sürece katılımının 
sağlanması gerekir. Bu bağlamda bir alt komisyon kurularak Teklifin olgunlaştınlmasmda yarar 
bulunmaktadır. 

2. Teklifin lehinde ileri sürülen görüşler 
• Teklifteki düzenlemeyle kamu personel rejimine bir iddia getirilmesi iddiası doğru değildir. 

Çünkü bu kişiler kamu personeli değildir; özel alanda faaliyet gösteren kişiler yasal denetim kap
samına alınmaktadır. 

• Çanakkale'ye hafta sonlarında 600-1000 arasında otobüs gelmekte ve 253.000 şehit ziyaret 
edilmektedir. Bu da karmaşaya neden olmaktadır. 

• Bu kadar kişiye hizmet veren kişiler ortaya çıkmakta ve bu kişiler fiilen kılavuzluk hizmeti 
vermektedir. Bölgede görev yapan öğretmenler, askerler, memurlar vs. gönüllü olarak kılavuzluk 
hizmeti vermektedirler. 

• Dolayısıyla Teklifte yapılan şey fiili olarak yürütülen bir hizmetin, yasal sınırlar içine alın
ması; tarihin öğretilmesi gibi bir işin başıboşluk içinde bırakılmamasıdır. 

• Teklifin yasalaşmasıyla halk arasındaki mitler yerine bilimsel tarihi bilginin aktarılması 
olanaklı olacaktır. Çünkü alan kılavuzları eğitime tâbi tutulacak ve verecekleri bilgi kendilerine ak
tarılacaktır. Alan kılavuzlarının akıllarına gelen her bilgiyi aktarması olanaklı olmayacak, bütün 
alan kılavuzlarının aynı bilgiyi vermesi sağlanacaktır. Böylece alan kılavuzlarının farklılığı 
nedeniyle kişilerin farklı bilgilendirilmeleri önlenmiş olacak, aktarılan bilgide bir standart 
yakalanacaktır. 

• Bölgede yaşayan kişiler, bölgenin tarihini yaşayarak öğrenmişlerdir. Bu bölgede yaşayan ve 
savaşların içinde bulunmuş tarihsel kişiler bilgilerini anlatarak gelecek kuşaklara aktarmışlar ve 
tarih canlı tanıklarından öğrenilmiştir. Dolayısıyla bölgede yaşayan kişilerin gerçek kaynağından 
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edinmiş olduklan bilgileri yabana atılamaz. Burada yaşamadan buradaki tarihi öğrenmek çok kolay 
değildir. 

• Alan kılavuzluğunun bölgedeki gençlere istihdam imkânı sağlayacağı doğrudur. Ancak 
buradaki iş mevsimlik bir iş olduğundan, dışarıdan rehberlerin bölgeye gelerek hizmet vermeleri 
zaten mümkün olmamaktadır. Dışarıdan bir rehberin 3-4 aylık bir hizmet için bölgeye yerleşmesi 
ve geçimini temin etmesi olanaksızdır. Dolayısıyla bu hizmetin bölgede yaşayan gençler tarafından 
yürütülmesi, istihdam sorununun çözümüne de katkı sağlayacağından, daha uygundur. 

• Bölgede sadece tarihi zenginlikler değil eşsiz biyolojik zenginlikler de bulunmaktadır. Ör
neğin 24 AB üyesi ülkede 10.000 tür bitki varken bizde 13.000 tür bitki, AB ülkelerinde 60.000 
civarında hayvan türü varken bizde 80.000 civarında hayvan türü bulunmaktadır. 

• Dolayısıyla doğal çevrenin de koruma altına alınması bir zorunluluktur. 
• Bu bitkilerin yurt dışına kaçırılması ve bitkilere zarar verilmesi sözkonusu olmaktadır. 
• Koruma altına alınan bu alanları tanıyan insan sayısı son derece sınırlıdır. Bölgede yaşayan 

insanların, bölgeyi daha iyi tanımaları doğaldır. Bu nedenle koruma işinin buralarda yaşayanlar 
tarafından yerine getirilmesi daha uygundur. 

• Alan kılavuzluğu ile alanların koruma altına alınması, turistlerin yönlendirilmesi ve bilgilen
dirilmesi olanaklı olacaktır. 

• Alan kılavuzluğu bölgenin sosyo-kültürel'gelişiminde de önemli katkı sağlayacaktır. 
• Bölgenin insanları yaşadıkları bölgenin tarihini daha doğru öğrenecek ve bu bilgilerin yayıl

masını sağlayacaklardır. Kendi tarihimiz öncelikle kendi insanımız tarafından öğrenilecek ve bu bil
giler gelecek kuşaklara aktarılacaktır. Kendi yerinde, kendi evinde oturanların çok profesyonelleş
meden, tarihlerini öğrenmeleri ve bu bilgilerini aktarmaları sağlanacaktır. 

• Alan kılavuzlarının daha çok profesyonelleşerek rehberliğe geçmelerinin de önünde bir engel 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla bunlann bir kısmının ileride profesyonel hizmet sunmaları olanak
lıdır. 

• Bu kişilerin tümünün yabancı dil bilmelerine gerek bulunmamaktadır. Çünkü önemli olan 
tarihi bilgilerin öğrenilerek aktarılmasıdır. 

• Bu projeyle hem yöre insanı kendi yöresine sahip çıkarak onu koruyacak, hem tarihini öğ
renerek gelecek kuşaklara aktaracak ve hem de istihdam sorununun çözümüne katkı sağlanmış 
olacaktır. 

• Hiç kuşkusuz bölgeye kendi şehitlerini ziyarete gelen yabancılar da gelmektedir ve onlara da 
hizmet sunulacaktır. 

• Alan kılavuzları bir büro aracılığıyla yönetileceklerinden ve burada randevu üzerine hizmet 
verileceğinden, yabancılara yabancı dil bilen elemanların verilmesi olanaklı olacaktır. 

• Dolayısıyla bütün alan kılavuzlarının yabancı dil bilmemeleri sorun oluşturmayacaktır. 
• İsteyen herkesin alan kılavuzu olması da olanaklı değildir. Son sınava 390 kişi girmiş ve bun

lann ancak 190 kişisi sınavı kazanmıştır. Sınavda hem üniversiteden, hem Millî Parklar Genel 
Müdürlüğünden hem de kara ve deniz kuvvetlerinden yetkililer bulunmuştur. Dolayısıyla bu sınavın 
ciddi bir sınav olduğu da söylenebilir. 

• Sonuç olarak Teklifteki düzenlemenin gerekli bir düzenleme olduğu konusunda herkes hem
fikirdir. Teklifin daha da olgunlaştınlması gerekebilir. Ancak bunun esas komisyonda yapılması ve 
gerekiyorsa alt komisyonun esas komisyonda kurulması daha yerindedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 919) 



- 7 — 

Komisyonumuz Teklifin geneli üzerindeki bu görüşmelerden sonra, Teklifin tümünü uygun 
bulmuş ve maddelerinin görüşülmesine geçilmesini kararlaştırmıştır. 

Teklifin başlığındaki "2873 sayılı" ibaresi, Kanun başlığında tarih ve sayı bulunmaması gerek
tiği yönündeki kuraldan dolayı, Komisyonumuzca başlıktan çıkarılmıştır. 

Teklifin yukarıda söz edilen düzenlemeyi içeren 1 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Teklif bir kod kanun teklifi olmayıp 2873 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde değişiklik ön
gören çerçeve bir kanundur. Dolayısıyla maddelerde kenar başlıkları bulunmamalıdır. Oysa teklifin 
2 ve 3 üncü maddelerinde "yürürlük" ve "yürütme" biçiminde kenar başlıkları bulunduğu görül
mektedir. Komisyonumuz bu kenar başlıklannı tekliften çıkarmış ve Teklifin yürürlük ve yürüt
meye ilişkin 2 ve 3 üncü maddelerini aynen kabul etmiştir. 

Raporumuz, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
A. Münir Erkal 

Malatya 
Üye 

Mehmet Alp 
Burdur 

Üye 
Nurettin Aktaş 

Gaziantep 
Üye 

Gürsoy Erol 
İstanbul 

Sözcü 
Cüneyt Karabıyık 

Van 
Üye 

İbrahim Köşelere 
Çanakkale 

Üye 
Abdülaziz Yazar 

Hatay 
Üye 

Salih Gün 
Kocaeli 

Kâtip 
Fatih Arıkan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Şemsettin Murat 
Elazığ 
Üye 

Mehmet Emin Murat Bilgiç 
İsparta 

Üye 
Şefik Zengin 

Mersin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 919) 
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ÇEVRE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

MİLLÎ PARKLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- Teklifin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2.- Teklifin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3.- Teklifin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 919) 
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 

Esas No.: 2/433,2/489 

Karar No.: 41 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 26.5.2005 tarihinde yaptığı 45 inci birleşimde, gün
deminde yer alan Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş'in; 2873 Sayılı Milli Parklar Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/433) ile Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin 
2873 Sayılı Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/489) birbir
leriyle ilgili görülmeleri nedeniyle İçtüzüğün 35 inci maddesi uyarınca birleştirilerek görüşül
melerine ve görüşmelere Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş'in; (2/433) esas numaralı Kanun 
Teklifinin, daha önceki tarihte verilmesi nedeniyle, esas alınmasına karar verilmek suretiyle, söz 
konusu Kanun Teklifleri üzerindeki görüşmelere geçmiştir. Görüşmelere Çevre ve Orman Bakanı 
Osman Pepe ile Teklif sahipleri Mehmet Daniş ile İbrahim Köşdere, Kültür ve Turizm, Tarım ve 
Köyişleri, İçişleri, Adalet, Millî Eğitim, Çevre ve Orman, Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
bakanlıkları temsilcileri katılmışlardır. 

Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş'in (2/433) ve Çanakkale Milletvekili İbrahim Köş
dere'nin (2/489) esas numaralı Kanun Teklifleri incelendiğinde; Milli Parklar Kanunu hükümleri 
uyarınca korunan alan statüsü kazandırılan yerlerin sahip olduğu kaynak değerlerinin etkin olarak 
korunmasını sağlamak için bu alanlar civarında yaşayan ve yöreyi iyi tanıyan halk arasından seçilen 
kılavuzların istihdam edilmesi suretiyle ziyaretçilerin doğru bilgilendirilmeleri ve yöre insanına 
yeni ekonomik kaynaklar sağlanması amaçlanmaktadır. 

Tekliflerin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; Bakan tarafından yapılan açıklamalarda, 

- Türkiye'de milli park konseptinin yeni bir oluşum olduğu, 

- Tasarı ile düzenlenen hususun saddce Gelibolu Milli Parkı ile sınırlı olmadığı ülkenin 
doğusundan batısına kadar bütün Milli parkları kapsadığı, 

- Milli parklar içerisindeki gezilerin sadece turistik amaçlı gezi olarak nitelendirilemeyeceği, 

- Tarihimizin ve tarihi gerçeklerin doğru anlatılması gerekliliği, bunun ise formasyona sahip, 
ehil kişiler tarafından yapılması gerekliliği, 

- Tur rehberlerinin ise bu ihtiyaca cevap vermesinin mümkün olmadığı, 
- Uzman kişilerden kurulu eğiticiler tarafından alan kılavuzlarının bu ihtiyaçlara cevap 

verebileceği, 
Hususları aktarılmıştır. 

Muhalefet tarafından yapılan eleştirilerde seçilecek alan kılavuzlarının hangi eğitime sahip 
olacağı, kim tarafından eğitileceği, görevlendirmelerin ise ne şekilde yapılacağı, Kamu Personeli 
Seçme Sınavı ile bu kişilerin atanması arasında bir ilişki olup olmadığı hususları üzerinde durul
muştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 919) 
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Hükümet tarafından cevaben; alan kılavuzluğu kurumunun kamuda yeni bir istihdam yarat
mayacağı, sınavı kazanan bu kişilere alan kılavuzluğu sertifikası verileceği rehberlik sertifikası 
verilmeyeceği, bu kimselerin ise belli bir ücret karşılığında çalışmalarına izin verileceği Bakanlık 
tarafından sadece koordinasyonun sağlanacağı hususları belirtilmiştir. 

Teklifin maddelerine geçilmesinin oylanmasından önce teklifler üzerinde sivil toplum örgüt
lerinin de katılımı ile daha geniş ve ayrıntılı bir çalışma yapılabilmesi amacıyla alt komisyon kurul
ması yönünde verilen önerge reddedilmiştir. Teklifin maddelerine geçilmesi oy çokluğu ile kabul 
edilmiştir. Teklifin 1, 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. Ancak teklifin başlığında yer 
alan kanun numarası ile 2 ve 3 üncü maddelerinde yer alan kenar başlıklarının kanun yapım tekniği 
açısından metinden çıkarılmasına karar verilmiştir. Yapılan bu değişiklikler neticesinde Teklifin 
tümü oya sunulmuş ve kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Vahit Kirişçi 

Adana 
Kâtip 

Adem Tatlı 
Giresun 

Üye 
Mehmet Ali Suçin 

Batman 

Üye 
Mehmet Işık 

Giresun 
(Muhalefet şerhimiz ektedir) 

Üye 
Ali Osman Başkurt 

Malatya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Zülfıkar İzol 

Şanlıurfa 

Başkanvekili 
Özkan Öksüz 

Konya 
Üye 

Osman Özcan 
Antalya 

(Muhalefet şerhi ektedir) 
(1. md. muhalifim) 

Üye 
Ramazan Kerim Özkan 

Burdur 
(Muhalefet şerhimiz ektedir) 

Üye 
İsmail Soylu 

Hatay 

Üye 
Selahattin Dağ 

Mardin 

Üye 
Abdurrahman Müfit Yetkin 

Şanlıurfa 
(îmzada bulunamadı) 

Üye 
Maliki Ejder Arvas 

Van 

Sözcü 
Ahmet Ertürk 

Aydın 
Üye 

Mehmet Semerci 
Aydın 

Üye 
Ali İhsan Merdanoğlu 

Diyarbakır 

Üye 
Abdullah Çetinkaya 

Konya 

Üye 
Necati Uzdil 

Osmaniye 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Ahmet Kambur 

Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 919) 
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KARŞI OY YAZISI 
Görüşülmekte olan "2873 sayılı Millî Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi" 1618 sayılı, 4848 sayılı ve 5225 sayılı yasalara aykırılık içermekte; ayrıca rehberlik hizmet
lerindeki standartları düşüreceği endişesini taşımaktayız. 

Çeşitli kurumların (Tursab ve Tureb) itirazlarına ve yeni tartışmalara sebep olacağı, sorunları 
çözme yerine yeni sorunlar yaratacağı düşüncesindeyiz. 

Rehberlik yapmaya yetkili olan Kültür ve Turizm Bakanlığı devre dışı bırakılmakta; Turizm de 
"Alan Kılavuzluğu" adı altında yeni bir kavram oluşturulmaktadır. 

Alan Kılavuzlarının Tur Rehberliği dışında hangi alanda hizmet vereceği anlaşılamamaktadır. 
Yeni bir kavram yaratmaya yöneldiği, kurumlar ve meslekler arasında yetki ve sorumluluk kar

gaşası yaratacağı için tasarıya karşıyız. 

26.5.2005 
Mehmet Işık Osman Özcan Ramazan Kerim Özkan 

Giresun Antalya Burdur 
Necati Uzdil 

Osmaniye 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 919) 
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ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ 
MEHMET DANİŞ'İN TEKLİFİ 

2873 SAYILI MİLLÎ PARKLAR KANUNUN
DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TEKLİFİ 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

MİLLÎ PARKLAR KANUNUNDA DEĞİŞİK
LİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 9.8.1983 tarihli ve 2873 
sayılı Millî Parklar Kanununun 16 ncı mad
desinin madde başlığı "Koruma görevlileri ve 
alan kılavuzları" olarak değiştirilmiş ve mad
deye aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

"Bu Kanun kapsamına giren alanların kay
nak değerlerinin korunarak kullanılmasına im
kân sağlamak amacıyla uzun devreli gelişim 
planlarına uygun olarak yapılan ziyaretçi 
yönetim planlarının etkin bir şekilde uygulan
ması ve korunan alanlara gelen ziyaretçilerin 
doğru bilgilendirilmesi bakımından ve korunan 
alan yönetiminden olumsuz etkilenen yöre in
sanının kayıplarının en aza indirilmesine imkân 
sağlanmak üzere, korunan alan sınırları 
dahilinde ve yakın çevresinde yaşayan yöre in
sanının alan kılavuzu olarak yetiştirilmeleri 
konusunda Çevre ve Orman Bakanlığı ilgili 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 
gerekli çalışmaları yapar. 

Eğitime alınacak alan kılavuzu adaylarının 
seçimi, eğitimleri, eğitim sonunda başarılı 
olanlann görevlendirilmeleri ve çalışmalarına 
ilişkin esas ve usuller Çevre ve Orman Bakan
lığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir." 

Yürürlük 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımlandığı 

tarihte yürürlüğe girer, 
Yürütme 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 1.- Teklifin 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımlandığı 
tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 919) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 946) 

Çorum Milletvekili Agah Kafkas ile 9 Milletvekilinin; Sendikalar 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/500) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifimiz ve gerek

çesi ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Agah Kafkas 
Çorum 

Şükrü Ayalan 
Tokat 

Mahfuz Güler 
Bingöl 

Faruk Çelik 
Bursa 

Remziye Öztoprak 
Ankara 

Alim Tunç 
Uşak 

Y. Selahattin Beyribey 
Kars 

Semiha Öyüş 
Aydın 

Cevdet Erdöl 
Trabzon 

Nezvat Doğan 
Kocaeli 

GENEL GEREKÇE 
Sendikal kuruluşların sosyal faaliyetleri arasında yer alan eğitim, sağlık, rehabilitasyon veya 

spor tesisleri kurmaları ve bunları ilgili bakanlıklara devretmesi veya aynı amaçla aynî ve nakdî yar
dımda bulunabilmesi 2821 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı ben
dinde düzenlenmiştir. 

Bu düzenlemeye ilişkin 5332 sayılı Kanun 16.4.2005 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Sendika ve Konfederasyonların, bu anlamda yapacakları yardımlar için genel kurullarını 
yeniden toplayarak bu konuda karar almaları, bu kuruluşların yasaya göre genel kurullarını en çok 
dört yılda bir yapmaları gerektiğinden söz konusu aynî ve nakdî yardımların kısa sürede gerçekleş
tirilemediği görülmüştür. 

Yapılan değişiklikte, sendikal kuruluşların bu konudaki talepleri de dikkate alınmış, yeni işlem
lere ve malî harcamalara muhatap olmamaları sağlanmıştır. 

Hazırlanan teklif ile bu etkinlikler genel kurul kararı yerine yönetim kurulu kararına bırakıl
mıştır. 

Ayrıca; işverenlerin işçi giriş ve çıkış bildirimlerinin doğrudan Bakanlığa gönderilmesi yeterli 
görülerek bu konudaki bürokratik işlemler azaltılarak işverenlere kolaylık getirilmiştir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Yapılan değişiklikle sendikaların eğitim, sağlık, rehabilitasyon veya spor tesisleri 

kurarak bunları ilgili bakanlıklara devrine ilişkin düzenlemenin bir an önce uygulamaya geçiril
mesini sağlamak amacıyla bu faaliyetlerin genel kurul kararı yerine yönetim kurulu kararına bırakıl
ması amaçlanmıştır. 

Madde 2.- İşverenlerin işe aldıkları veya işten çıkardıkları işçilerle ilgili olarak yaptıkları bil
dirimleri, sadece Bakanlığa göndermeleri öngörülerek, işlemlerde sadelik, basitlik ve kolaylık sağ
lanmıştır. 

Madde 3.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 4.- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 946) 
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No.: 2/500 15.6.2005 
Karar No.: 26 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
"Çorum Milletvekili Agah Kafkas ile 9 Milletvekilinin; Sendikalar Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi," Başkanlığınızca 7.6.2005 tarihinde esas komisyon 
olarak Komisiyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz, Teklifi 14.6.2005 tarihli 23 üncü birleşiminde gündemine almıştır. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı ile Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, TİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, 
MEMUR-SEN, KAMU-SEN, KESK, BASK temsilcilerinin katılımlarıyla Teklifi inceleyip görüş
müştür. 

Teklif ile sendikaların genel kurul kararıyla nakit mevcutlarının % 25'ini aşmamak kaydıyla il
gili bakanlıklara devretmek üzere eğitim, sağlık, rehabilitasyon veya spor tesisleri kurmaları veya 
bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına aynî ve nakdî yardımda bulunmaları, yurt içinde veya yurt 
dışında yangın, su baskını, deprem gibi afetlerin vukuunda doğrudan veya yetkili makamlar 
aracılığıyla afet bölgesinde konut, eğitim, sağlık veya rehabilitasyon tesisleri yapmaları veya bu 
amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına aynî ve nakdî yardımda bulunabilmeleri için gerekli olan 
genel kurul kararı yönetim kurulu kararı olarak değiştirilmekte, işverenlerin işe aldığı veya iş söz
leşmesi sona eren işçileri doğrudan Bakanlığa bildirmeleri öngörülmektedir. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde toplantıya katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Sayın Murat Başesgioğlu; 

Sendikalara ilgili bakanlıklara devretmek üzere eğitim, sağlık, rehabilitasyon veya spor tesis
leri yapabilmeleri imkânının yeni getirildiğini ancak bunu genel kurul, kararıyla yapabilmelerinin 
işleyişte sıkıntılar yarattığı, sendikaların genel kurullarını toplamalarının malî külfet getirdiği, sen
dikaların yapacakları sosyal yardımların böylelikle zorlaştığı, bu husustaki kararın yönetim 
kuruluna bırakılmasında bazı endişeleri paylaştığını ancak, sendika ve konfederasyonların bilan
çolarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorunda olduklarını, 

İşverenlerin işe giriş ve çıkış bildirimlerinin doğrudan Bakanlığa yapılması konusunda da 
yükün ve bürokrasinin azalacağını, 

Belirtmiştir. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
Teklifin 1 ve 2 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Teklife, Teklifin 2 nci maddesi ile getirilen bildirim kolaylığına bağlı olarak bu Kanunun yürür

lük tarihinden önceki dönemde 2821 sayılı Kanunun 62 nci maddesine muhalefet nedeniyle verilen 
ağır para cezalarının bir defaya mahsus olmak üzere kaldırılmasını öngören bir önerge ile yeni mad
de olarak 3 üncü madde eklenmiş ve diğer maddeler teselsül ettirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 946) 
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Teklifin yürürlüğe ilişkin 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak, yürütmeye ilişkin 4 üncü mad
desi 5 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Cevdet Erdöl 

Trabzon 
Kâtip 

Mehmet Kılıç 
Konya 

Üye 
Muzaffer R. Kurtulmuş oğlu 

Ankara 
Üye 

Şerif Birinç 
Bursa 
Üye 

Lokman Ayva 
İstanbul 

Üye 
Hüseyin Tanrıverdi 

Manisa 

Başkanvekili 
Nevzat Doğan 

Kocaeli 
Üye 

Mehmet Kerim Yıldız 
Ağrı 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Remziye Öztoprak 
Ankara 

Üye 
Agah Kafkas 

Çorum 
• Üye 

Enver Öktem 
İzmir 

Sözcü 
Sabri Varan 
Gümüşhane 

Üye 
Ahmet Yaşar 

Aksaray 

Üye 
Osman Akman 

Antalya 
Üye 

İrfan Rıza Yazıcıoğlu 
Diyarbakır 

Üye 
İzzet Çetin 

Kocaeli 
(Muhalefet şerhim ektedir) (Muhalifim, muhalefet şerhi e 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 33. maddesinin birinci fıkrasının 5332 sayılı Kanunla 
değişik (8) numaralı bendinde geçen "Genel Kurul kararıyla" ibaresinin "Yönetim Kurulu kararıy
la" değiştirilmesi teklifi doğru bir teklif değildir. 

Sendikalar Kanununda en son değişiklik 5332 sayılı Kanun ile Nisan 2005'te yapılmıştı. Aynı 
konuda ve aynı maddede iki ay içinde bu ikinci değişiklik teklifidir. 

5332 sayılı Kanunla yapılan düzenlemede sendikalara Genel Kurul kararıyla ve ilgili Bakan
lıklara devretmek üzere okul, sağlık ocağı vs. sosyal amaçlı tesis yapma yetkisi verilmiştir. Bu tek
lifle yapılan değişiklik ile "Genel Kurul yetkisi" siyasi irade tarafından "Yönetim Kuruluna" dev
redilmek istenmektedir. 

Sendikaların gelirleri büyük oranda üyelik aidatlarından oluşur. Bir sendika üyesinin ödemiş 
olduğu aidatların nerelere, hangi amaçla, nasıl harcandığını önceden bilmesinde yarar vardır. 

O nedenle hem eski 274 sayılı Sendikalar Kanununda, hem 2821 sayılı Sendikalar Kanunun
da, hem de 5332 sayılı Kanunla yapılan düzenlemede özüne uygun biçimde bu yetki Genel Kurul
lara tanınmıştır. 

Şimdi okul yaptırma vaadinde bulunan bir sendikanın "okul yapacağım ama genel kurulu top
lamam gerekir" demesi üzerine bu yasada değişiklik yapılmak istenmektedir. Genel Kurul kararı 
aranmasını gerekçe gösterip Sendikalar Kanununda değişiklik isteyen Sendika Genel Başkanının, 
alacağı kararlarr üyelerinden kaçırarak, yönetim kurulunda karar oluşturmak istemesi yasanın 
özüne, etik kurallara ve üye iradesine açıkça saygısızlıktır. 

2. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği için haklarında yasal işlem yapılan, işçilerin işe 
giriş ve çıkışlarına ilişkin bildirim yükümlülüğü düzenlenmekle birlikte geçmişe yönelik malî af 
getirilmek istenmektedir. 

Bugün ülkemizde yaşanan ekonomik krizin aşılamamasında, kayıt dişiliğin yaygınlaşması ve 
sosyal güvenlik kuruluşlarının ekonomik zorluklar yaşamasının temelinde sık sık çıkarılan aflar 
vardır. 

Yürürlükte olan bir yasanın yükümlülüklerini kim yerine getirmemiş ve hakkında yasal işlem 
yapılmışsa gerekli yaptırım uygulanmalıdır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle getirilen yasa teklifini uygun bulmuyoruz. 

Enver Öktem İzzet Çetin 
İzmir Kocaeli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 946) 
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ÇORUM MİLLETVEKİLİ AGAH KAFKAS İLE 
9 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ 

SENDİKALAR KANUNUNUN BAZI 
MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE 

DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1.- 5.5.1983 tarihli ve 2821 

sayılı Sendikalar Kanununun 33 üncü mad
desinin birinci fıkrasının 5332 sayılı Kanunla 
değişik (8) numaralı bendinde geçen "genel 
kurul kararıyla" ibaresi "yönetim kurulu 
kararıyla" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2.- 2821 sayılı Kanunun 62 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 62.- İşveren, işe aldığı veya her
hangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren iş
çileri, izleyen ayın 15 ine kadar aylık bildirim
le Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bil
dirmek zorundadır. 

MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL 
İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

SENDİKALAR KANUNUNUN BAZI 
MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE 

DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1.- Teklifin 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2.- Teklifin 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3.- 2821 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8.- Bu Kanunun yürül-
lük tarihinden önce, 62 nci maddede belirtilen 
bildirim yükümlülüğüne uymayan işverenler 
hakkında, bu Kanunun 59 uncu maddesinde yer 
alan ağır para cezası uygulanmaz, işlem yapıl
mak üzere Cumhuriyet savcılıklarına intikal et
tirilen ancak, henüz tahsil edilmeyen ağır para 
cezaları da ortadan kalkar. 

MADDE 4.- Teklifin 3 üncü maddesi 4 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5.- Teklifin 4 üncü maddesi 5 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 946) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 953) 

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma 
Kurulları Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve 

Adalet Komisyonları Raporları (1/992) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça Plan ve Bütçe, Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonlarına havale 
edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 10.3.2005 

Sayı: B.02.0.KKG0.10/101-1067/1083 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 28.2.2005 
tarihinde kararlaştırılan "Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları 
Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Çağdaş ceza infaz sisteminin temel amacı, hükümlünün sosyalleşmesini teşvik etmek, yeniden 
suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, üretken, kanunlara ve toplumsal kurallara say
gılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak, böylece özel ve genel ön
lemeyi sağlamak, toplumu suça karşı korumaktır. 

19 uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren tartışılmaya başlayan cezanın amacı ve nitelikleri 
konusundaki yeni görüşler, buna bağlı olarak yeni yöntem ve kurumların ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Ceza hukuku alanında insana değer veren düşüncenin etkinlik kazanması nedeniyle; hapis 
cezalarının her zaman iyi sonuç vermediği, hükümlünün toplumla bütünleşmesini gerçekleştirmede 
yeterli etkiyi yapmadığı, infaz rejimlerinde hükümlünün iyileştirilmesini ve topluma yeniden 
kazandırılmasına imkân sağlayacak değişiklikler yapılması gerektiği görüşleri de gündeme getiril
miştir. Tüm bu çabalara rağmen, kısa ve uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların kötü etkileri or
tadan kaldırılamamıştır. Yapılan kriminolojik araştırmalarda, hükümlünün kişiliğine bilimsel yön
temlerle yaklaşılması, uygulamalarda değişiklikler yapılması gerektiği düşüncelerini doğrulayıp 
desteklemiştir. 

Birleşmiş Milletler "Hükümlülerin İyileştirilmesi İçin Asgari Standart Kurallarının 79, 80 ve 
81 inci maddeleri; hükümlülerin salıverilme sonrasında topluma kazandırılmalarını ve buna kamu 
kurumu dışındaki gönüllü kuruluşların da yardım etmesini, çalışacakları bir iş sağlanmasını öngörmektedir. 
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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nce hazırlanan R(87)3 sayılı "Avrupa Cezaevi Kural-
ları"nın 87, 88 ve 89 uncu maddeleri; tüm hükümlülerin salıverilme sonrası topluma ve aile 
yaşamına uyumlannın kolaylaştınlmasını, uzun süreli hapis cezasına hükümlü olanlann etkili bir 
sosyal desteği de içeren denetim altında cezalarının yerine getirilmesini ve koşullu salıverilme 
olanağının bulunmasını, salıverilenlerin toplumdaki yerlerini alabilmeleri için sosyal hizmetler ve 
diğer kuruluşlarla işbirliği içinde bulunulmasına ilişkin düzenlemelere yer vermiştir. 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin R(2000)22 sayılı "Kamusal Cezalar ve Tedbirler Hak
kında Avrupa Kurallannın Uygulamasının Geliştirilmesi" konulu Tavsiye Karannda; üye devlet
lere, hapis cezası dışında çeşitli tedbirler düzenlemelerini ve kısa süreli hapis cezalarından kaçın-
malannı önermektedir. Bu kapsamda; tutuklamaya ve hapis cezasına seçenek tedbirlerin türleri de 
belirtilmiştir. 

Mukayeseli hukukta, örneğin İngiltere, Fransa, İtalya, Estonya ve Çek Cumhuriyeti'nde, 
"probation", "yardım" ve "arabuluculuk" gibi çeşitli isimler altında adlandınlan ve bu amaçla kurul
muş teşkilâtlanmalann ve kurumların olduğu görülmektedir. 

Ceza infaz sisteminin uluslararası kurallannı oluşturan bu belgeler ışığında; çağdaş ülkelerde 
cezalar, hapis cezaları ile hapis cezasına seçenek tedbirler olarak iki ayn alanda infaz edilmekte, 
cezaları ertelenenler, koşullu salıverilenler toplum içinde izlenmekte ve denetlenmektedir. 

Bunlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile 5275 sayılı 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda düzenlenmiş bulunan; adlî kontrol, kısa 
süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar, kamuya yararlı bir işte çalıştırma, cezanın koşullara bağ
lı ve denetimli olarak ertelenmesi, büyüklere, çocuklara, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı mad
de bağımlılanna özgü güvenlik tedbirleri, koşullu salıverilme, koşullu salıverilenler ile mükerrirler 
ve özel tehlikeli hükümlüler hakkında denetimli serbestlik, cezanın konutta infazına ilişkin hüküm
lerle örtüşmektedir. Açıklanan ve sistemin işleyebilmesi için çok önem taşıyan bu görevlerin yerine 
getirilebilmesi, suçtan zarar görenlere psiko-sosyal ve diğer yardımlann yapılabilmesi, salıverilme 
sonrası iş sağlanmasına yardımcı olunması konularında başarıya ulaşılabilmek için "Denetimli Ser
bestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurullan"nın oluşturulması gerekmektedir. 

Tasarı, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104 üncü mad
desinde de değinilen "Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları"nm kurul
ması, görev ve çalışma esas ve usullerinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104 üncü 

maddesinde belirtilen; cezaları ertelenen, salıverilen veya haklarında hapis cezası dışında herhangi 
bir tedbire hükmedilen hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, iyileştirilmesi, psiko-sosyal problem
lerinin çözülmesi, salıverme sonrası korunması ve yargılanan kişiler hakkında sosyal araştırma 
raporlarının düzenlenmesi ve mağdurun korunması gibi görevleri yerine getirmek, 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 50 nci maddesinde sayılan kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlann 
bazılarının ne şekilde yerine getirileceğini düzenlemek ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 109 uncu maddesinde belirtilen adlî kontrol kararlannın yerine getirilmesini sağlamak 
üzere "denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinin ve salıverilme sonrasında hükümlülere iş sağ
lanması için 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104 üncü mad
desinin ikinci fıkrasına göre oluşturulması öngörülen "koruma kurulları"nın kuruluş, görev ve çalış
ma esas ve usullerinin düzenlenmesi Kanunun amacı olarak belirlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 953) 
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Maddede geçen "salıverilme" kavramı, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hak
kında Kanun anlamında hem "koşullu", hem de "hakederek salıverilme"yi de kapsamaktadır. 

Madde 2.- Madde ile, Kanunun kapsamı belirlenmiş olup, Denetimli Serbestlik ve Yardım 
Merkezleri ile Koruma Kurulları Danışma Kurulu, Denetimli Serbestlik ve Yardım Daire Başkan
lığı, denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri ile koruma kurulları tarafından 
yapılacak yardım ve infaz işlemleri hakkındaki kurallar ile bu süreçte görev yapan kişilerin görev, 
yetki, hak ve yükümlülüklerinin bu Kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca, maddenin ikinci fıkrasında, sırf askerî suçlar ile askerî disiplin suçlarına ilişkin hüküm
lerin saklı olduğu belirtilmiştir. 

Madde 3.- Madde ile Kanunun çeşitli maddelerinde geçen bazı ifadelerin tanımı yapılmıştır. 
Madde 4.- Madde ile, denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerinde göz önüne 

alınacak temel ilkelere yer verilmiştir. 
Birinci ilke, "insan onuruna saygı ve dürüstlük"tür. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleş

melerde ve Anayasada ifadesini bulan "kişi dokunulmazlığı", "kişinin maddî ve manevî varlığının 
korunması" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" gibi temel hak ve hürriyetlerin bir uzantısı olarak, 
denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerinde görev alanların, insan haklarına saygı, 
dürüstlük ve kararlılık çerçevesinde hareket edip, görevlerini yerine getirirlerken aşağılayıcı, onur 
kırıcı veya küçük düşürücü davranışlarda bulunamayacakları ifade edilmiştir. 

İkinci ilke "gizlilik"tir. Kanunun uygulanmasında görev alanların; suçtan zarar gören, şüpheli 
veya sanık, hükümlü ya da bunların ailesi hakkında öğrenmiş olduğu bilgilerin gizliliğini korumak
la yükümlü oldukları, ayrıca bu bilgilerin kanunun zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum veya 
kişiye verilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Suçtan zarar gören, şüpheli, sanık veya hükümlünün 
müdafii veya avukatlannın müvekkilleri ile savunma mesleği çerçevesindeki ilişkileri yönünden bu 
hüküm uygulanmayacaktır. 

Düzenleme ile, Anayasanın 20 nci maddesinde düzenlenen "özel hayatın gizliliği ve korun
ması" ilkesine paralel bir hüküm getirilmiştir. Burada amaç, kişinin özel hayatı ve sır dünyasına say
gı göstermek olduğu kadar, konuyla ilgisi olmayan üçüncü kişilerin haberdar olmasının önüne 
geçilmesi ve kişinin toplum önünde ifşa edilmemesinin sağlanmasıdır. 

Üçüncü ilke, "tarafsızlıktır. Bu ilke uyarınca, denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hiz
metlerinde görev alanların, görevleri ile ilgili belgeleri inceleme yetkileri bulunmakla birlikte, 
buradan elde ettikleri bilgilerle ilgili olarak soruşturmanın gizliliği ilkesine uymak, tarafsızlığına 
gölge düşürecek davranış ve ilişkilerden kaçınmak ve davanın taraflarına aynı mesafede bulunmak 
zorundadırlar. Buradaki belgelerle ifade edilmek istenen, denetimli serbestlik görevlilerinin denetim 
görevi ile doğrudan ilgisi bulunan ve dava dosyasında veya dava dosyası dışındaki belgelerdir. Böy
lece soruşturma kapsamındaki kişilerin veya davanın taraflarının, yapılan işlemlere güven duy
maları ve işlemlerin sonucunda verilen kararlarında adil ve hukuka uygun olduklarına dair inançları 
sağlanmış olacaktır. 

Madde 5.- Madde ile, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 
26 ncı maddesinde düzenlenen ve hükümlünün yükümlülüklerinden birisini oluşturan "cezayı çek
me, güvenlik ve iyileştirme programına uyma" yükümlülüğünün bir uzantısı olarak, hakkında her
hangi bir tedbire hükmedilen kişilerin haklarında verilen kararlara uygun olarak, şube müdürlük
lerinin kendileri ile ilgili hazırladıkları programlara ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kap
samdaki uyan ve önerilerine uymak ve katlanmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır. 
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Ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlüler, hapis cezasının yerine getirilmesine katlan
ma ve bu amaçla düzenlenen infaz rejimine uygun tutum ve davranışlar içinde bulunmakla ve ceza 
infaz kurumunun güvenlik ve iyileştirme programlarına uyum göstermekle yükümlü olduklarından, 
her ne amaçla olursa olsun kendi yaşamlarını ve bedensel bütünlüklerini tehlikeye düşürecek ey
lemlere girişmeleri durumunda bu eylemlerin cezanın yerine getirilmesine katlanma yüküm
lülüğünün ihlâli sayılacağından, aynı düşünceyle hakkında tedbir kararı verilip denetimli serbestliğe 
tâbi tutulan kişilerin de benzer yükümlülükleri olacaktır. 

Madde 6.- Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetleri ile ilgili olarak verilen görev
leri yerine getirmek üzere, Adalet Bakanlığında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesin
de Denetimli Serbestlik ve Yardım Daire Başkanlığı, adlî yargı ilk derece mahkemeleri adalet 
komisyonlarının bulunduğu yerlerde denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü ile 
koruma kurullarının kurulacağı belirtilmiştir. 

Öte yandan, danışma organı olarak Adalet Bakanlığında Denetimli Serbestlik ve Yardım Mer
kezleri ile Koruma Kurulları Danışma Kurulunun oluşturulacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu kurumlardan birinci fıkrada sayılanlar, doğrudan icracı organ olarak, ikinci fıkrada belir
tilen Danışma Kurulu ise, danışma organı şeklinde görevlerini yerine getirecektir. 

Madde 7.- Madde ile, yardım merkezleri ile koruma kurullarının teşkilât yapıları düzenlenmiş
tir. Buna göre, denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerinin, Bakanlık merkez teşkilâtın
da Daire Başkanlığı, taşra teşkilâtında ise şube müdürlükleri ve koruma kurulları vasıtasıyla 
yürütüleceği belirtilmiştir. 

Madde 8.- Madde ile, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 
kurulacak Denetimli Serbestlik ve Yardım Daire Başkanlığının oluşum şeklinin, bir Daire Başkanı, 
yeteri kadar tetkik hâkimi, uzman personel ile en az üç şubeden oluşacağı belirtilmiştir. Buradaki 
uzman personel kavramına, sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog ve öğretmen gibi meslek grupları 
girmektedir. 

Madde 9.- Maddede Daire Başkanlığının görevleri bentler hâlinde sayılmıştır. 
Madde 10.- Maddenin birinci fıkrasında, şube müdürlüklerinin, adlî yargı ilk derece mah

kemeleri adalet komisyonlarının bulunduğu yerlerde Cumhuriyet başsavcılığına bağlı olarak 
kurulacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca, iş durumu ve coğrafi konum dikkate alınarak, Genel 
Müdürlüğün önerisi ve Bakanlık onayı ile şube müdürlüğü bulunmayan ilçelerde de denetimli ser
bestlik ve yardım hizmetlerini yürütmek üzere şube müdürlüklerine bağlı büroların kurulabileceği 
ifade edilmiştir. 

İkinci fıkrada, şube müdürlükleri ve koruma kurullarının yetki alanının adlî yargı ilk derece 
mahkemeleri adalet komisyonlarının yargı çevresi ile, büroların yetki alanının ise bulundukları il
çenin yargı çevresi ile sınırlı olduğu belirtilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, şube müdürlüklerinde görev yapacak personel ve bunların mes
lekî unvanları sayılmıştır. Buna göre, her şube müdürlüğünde; bir şube müdürü, yeterli sayıda 
psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, eğitim uzmanı, öğretmen, benzeri personel ile bu alanda özel 
hizmet içi eğitim almış diğer unvanlardaki personel ve şubelerin yönetim hizmetlerinde çalış
tırılacak görevliler bulunacaktır. Her meslek grubundan ne kadar personel çalıştırılacağı şube 
müdürlüğünün görev alanındaki iş durumuna göre belirlenecektir. 

Maddenin son fıkrasına göre, şube müdürlüğüne, denetimli serbestlik ve yardım ile koruma 
hizmetleri için ceza infaz kurumlarında görev yapan, infaz ve koruma memurlarından atama yapıl-
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ması veya bunların görevlendirilmesinde, bu hizmetlere yönelik olarak en az iki ay süre ile 
yapılacak hizmet içi eğitiminde başarılı olma koşulu getirilmiştir. Şube müdürlüğünden ceza infaz 
kurumlarına veya adliyelere, ceza infaz kurumlarından veya adliyelerden şube müdürlüğüne atama 
veya görevlendirme söz konusu olduğunda, buna ilişkin adalet komisyonu kararları, ilgisine göre 
Genel Müdürlük veya Personel Genel Müdürlüğüne gönderilerek, alınacak Bakanlık onayı ile 
tamamlanacaktır. 

Madde 11.- Maddede şube müdürlüğünün görevleri bentler halinde sayılmıştır. 
Maddenin (a) bendine göre, şube müdürlüğü, bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri, 

soruşturma ve kovuşturma evreleri ile hükümden ve salıverilmeden sonra hazırlanacak bir denetim 
planı çerçevesinde yerine getirecektir. Maddede yer alan denetim planı, denetimin yöntemini belir
leyen ve uzmanlar tarafından hazırlanacak olan plan olup, planda alınan tedbirin amacı, niteliği, 
süresi, hakkında tedbir kararı uygulanan kişinin ihtiyaçları, suçun mahiyeti ve denetimin zaman 
planlamasına ilişkin hususlara yer verilecektir. 

(b) bendine göre, şube müdürlüğü, çocuk mahkemeleri ile aile mahkemelerine, denetimli ser
bestlik ve yardım ile koruma hizmetleri alanında yardımda bulunabilecektir. Çocuk mahkemeleri 
ile, aile mahkemeleri, kendi görev alanına giren konulardaki, koruma ve tedbir kararlarının infazın
da denetimli serbestlik merkezleri şube müdürlüklerinden yardım alabilecektir. Ancak, denetimli 
serbestlik ve yardım şube müdürlükleri personeli asıl görevlerindeki iş ve işlemlerini aksatmayacak 
ve bu görevlerindeki hizmetleri tam bir şekilde yerine getirdikten sonra söz konusu yerlerde görev
lendirilebilecektir. 

Öte yandan, kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek de şube müdürlüğünün görevleri 
içindedir. 

Madde 12.- Maddeyle, şube müdürlüğünün "soruşturma evresindeki" görevleri sayılmıştır. 
Maddenin (a) bendine göre, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesi 

gereğince haklarında adlî kontrol kararı verilen şüphelilerle ilgili kararda belirtilen yükümlülüklerin 
yerine getirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek şube müdürlüğünün bu aşamadaki görevlerinden 
birisidir. 

(b) bendine göre, Cumhuriyet başsavcılığı gerekli gördüğünde, şube müdürlüğü şüpheli hak
kında sosyal araştırma raporu düzenleyip sunacaktır. Burada Cumhuriyet savcısı kendiliğinden ya 
da şüpheli veya müdafıinin başvurusu üzerine gerekli gördüğünde, şüpheli hakkında söz konusu 
raporun düzenlenmesini isteyebilecektir. Başka bir anlatımla, Cumhuriyet savcısı kendiliğinden bu 
yola başvurabileceği gibi, şüphelinin veya müdafıinin başvurusu üzerine de gerekli gördüğünde bu 
olanağı kullanabilecektir. Buradaki incelemede şüphelinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi gibi 
kişisel, sosyal ve ekonomik durumlarından biri veya bir kaçı hakkında ayrıntılı sosyal araştırma 
raporu verilebilecektir. 

Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunları gibi sorunlarının 
çözümünde danışmanlık yaparak onlara yardımcı olmak, maddenin (c) bendi ile şube müdür
lüğünün görevleri arasında sayılmıştır. Burada, psiko-sosyal yardımla ifade edilmek istenen, 
denetimli serbestlik ve yardım kapsamındaki bireylerin yeniden topluma kazandırılması için 
psikolojik ve sosyal açıdan gereksinim duyduğu danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini yapmak ve 
bu çerçevede olabilecek müdahalelerde bulunmaktır. Maddedeki "yardımcı olmak" kavramı gerek
li işbirliğini de içermektedir. 

Şube müdürleri istek hâlinde şüpheliye psiko-sosyal danışmanlık da yapacaktır. Buradaki 
psiko-sosyal yardım tutuksuz yargılananlar yönünden söz konusu olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 953) 



— 6 — 

Madde 13.- Maddede şube müdürlüğünün kovuşturma evresindeki görevleri bentler hâlinde 
sayılmıştır. Maddenin (a) bendine göre, şube müdürlüğü adlî kontrol altındaki sanıklarla ilgili 
kovuşturma aşamasında verilen kararda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin çalış
maları yürütecektir. 

(b) bendine göre, karar öncesinde mahkeme veya hâkimin isteği üzerine; sanığın geçmişi, 
ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal ve ekonomik durumu hakkında ayrıntılı sosyal araştırma 
raporu hazırlayıp söz konusu makamlara sunmak şube müdürlüğünün görevleri arasında sayılmış
tır. Buradaki "karar" sözcüğü her türlü hüküm ve kararı ifade etmektedir. 

Maddenin (c) bendine göre, şube müdürlüğü, suçtan zarar gören kişilere tıpkı soruşturma ev
resinde olduğu gibi, kovuşturma evresinde de psiko-sosyal yardımlarda bulunabilecek, ayrıca bu 
kişilerin ekonomik sorunlarının çözümünde danışmanlık yapabilecek veya bu hususlarda yardımcı 
olabilecektir. Yine soruşturma evresinde şüpheliye yapıldığı gibi bu evrede de, sanığa psiko-sosyal 
danışmanlık yapmak şube müdürlüğünün bir görevi olarak düzenlenmiştir. 

Madde 14.- Şube müdürlüğünün kovuşturma evresinden sonraki görevleri düzenlenmiştir. 
Öncelikle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e) 

ve (f) bendinde sayılan kısa süreli hapis cezasına seçenekli yaptırımlar ile, 5275 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 105 inci maddesinde belirtilen kamuya yararlı bir işte çalıştırma seçenek yaptırımı ile 
ilgili olarak, gerektiğinde kolluk makamlarıyla işbirliği içinde ve kanunda belirtilen kurallara uygun 
olarak yerine getirilmesini sağlamak şube müdürlüğünün kovuşturma evresinden sonraki görev
lerinin başında gelmektedir. 

İkinci olarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belir
tilen hapis cezasının ertelenmesi hükmüne bağlı olarak, haklarında anılan maddenin (a), (b) ve (c) 
bentlerinde belirtilen kararlar ile 53 üncü maddenin beşinci fıkrasında belirtilen güvenlik tedbirine 
ilişkin karar verilenlerin denetim sürelerini kanunda belirtilen kurallara uygun olarak geçirmelerini, 
güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesini, gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla işbirliği 
içinde sağlamak şube müdürlüğünün görevleri arasında sayılmıştır. "Kanun" ibaresini, 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Ted
birlerinin İnfazı Hakkında Kanunu kapsayacak şekilde anlamak gerekir. 

Öte yandan, şube müdürlüğü; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun, 51 inci maddesinin beşinci 
fıkrası gereğince mahkeme tarafından denetim süresi içerisinde hükümlüye yapılacak rehberlik 
görevinin, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulun
durmak suçu"nun düzenlendiği 191 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ve denetimli serbest
lik tedbirine hükmedilen kişiye yapılacak rehberlik görevinin yerine getirilmesini kovuşturma ev
resinden sonra gerçekleştirmekle yükümlü olacaktır. 

Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanması süresince şube müdürlüğü sürekli olarak hüküm
lülerle yakın temas kurarak, onları izlemek, kurallara uygun davranıp davranmadıklarını denet
lemek ve onları bu konuda yönlendirmek zorundadır. Ayrıca bu evrede çıkan psiko-sosyal sorun
ların çözümü yoluna gitmek veya bu konuda yardımda bulunmak, bu işlemlerin sonucunu ve 
yükümlülüklere uymayanları ya da suç işleyenleri ilgili yerlere bildirmekle yükümlüdürler. Bu 
konuda yetkili makamlar, mahkemeler, hâkimlikler ve Cumhuriyet başsavcılıklarıdır. Bu durumda 
kişinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin altıncı fıkrasında ve 51 inci mad
desinin yedinci fıkrasındaki yaptırımla karşılaşmaları söz konusu olacaktır. 

Bilindiği gibi, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda hüküm
lülere verilecek izinler düzenlenmiş ve bunlardan birisinin de Kanunun 96 nci maddesinde hükme 
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bağlanan "iş arama izni" olduğu ifade edilmiştir. Buna göre koşullu salıverilmesine bir ay kalmış 
olan hükümlülere verilen iş arama izni süresi içersinde şube müdürlükleri, izin verilen bu hüküm
lülere yardımda bulunmakla yükümlü olacaklardır. 

Ayrıca, şube müdürlükleri, hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmaları ve salıverilmeye 
hazırlanmaları sırasında ceza infaz kurumlarında görev yapan psiko-sosyal servislerle işbirliği 
yaparak gerektiğinde hükümlülerle görüşmek suretiyle salıverilme öncesine ilişkin hazırlanacak 
değerlendirme raporuna katkıda bulunmak görevini de yerine getirecektir. 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun "özel infaz usulleri"ni 
düzenleyen 110 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamındaki kişilerin hapis cezalarının 
konutta çektirilmesi sırasında, bu hükümlülerin psiko-sosyal sorunlarının çözümüne katkıda bulun
mak, bu konuda rapor düzenlemek ve hükümlünün infazın gereklerine uyup uymadığının kontrol 
edilerek aykırı davranışlar hâlinde durumu Cumhuriyet başsavcılığına bildirmek de bu evredeki 
görevler arasındadır. 

Son olarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp 
da haklarında güvenlik tedbirine hükmolunanlarla ilgili bu tedbirlerin uygulanmasını sağlama 
görevi şube müdürlüğüne verilmiş bulunmaktadır. 

Burada belirtilmesi gereken diğer bir konu da, denetimli serbestlik görevlilerinin infaz görev
lisi olmadığıdır. Aksine bu görevliler infaz görevlilerinin işlemlerini denetleyecek, kararı infaz et
meyecektir. Örneğin aynen iade ve tazminde bu husus geçerlidir. Ancak maddenin (c) bendinde ol
duğu gibi denetimli serbestlik görevlisi sürücü belgesinin geri alınmasında belgeyi alacak, ancak 
trafik şubesine bildirerek bu konuda şerh düşülmesini isteyebilecektir. 

Madde 15.- Maddede şube müdürlüğünün salıverme sonrası görevleri düzenlenmiştir. 
Bu kapsamda 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun "koşullu 

salıverilme"ye ilişkin 107 nci maddesinin yedi, sekiz, dokuz, oniki ve ondördüncü fıkraları ile, 
"mükerrirlere özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri"nin düzenlendiği 108 inci mad
desinin dört ve altıncı fıkralarında düzenlenen yükümlülüklerin denetlenmesi için kendilerine 
verilen görevleri, gerekli hâllerde kolluk makamları ile birlikte yerine getirmek, salıverilme sonrası 
görevlerin başında gelmektedir. 

Bu konularda düzenlenecek raporda 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkın
da Kanunun 107 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen durumlarda bu tedbirin veya belirlenen 
yükümlülüklerin kaldırılması için görüş bildirme yönünde görev de verilmiştir. 

Maddenin (d) bendinde, ayrıca şube müdürlüğünün salıverme sonrası işbirliği yapacağı kurum 
ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerle birlikte 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanunun 90 ve 91 inci maddelerinde düzenlenen, salıverilen kişilerin iş bulmalarında 
veya meslek ve sanatları ile ilgili bir iş kurmalarında ayrıca çevre ve aileleri ile olabilecek psiko-
sosyal sorunların çözümünde görev yapacaklardır. 

(e) bendinde, hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önüne geçmek ve topluma kazandırıl
malarını sağlayıcı etkenleri güçlendirmek amacına yönelik çalışmalar yapmak konusu da şube 
müdürlüğünün görevleri arasında düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 16.- Maddenin birinci fıkrasında, koruma kurullarının nerelerde kurulacağı ve kimler
den oluşacağı gösterilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, koruma kurullarının yazı işleri hizmetlerinin şube müdürlüğünce 
yürütüleceği belirtilmiştir. 
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Madde 17.- Maddede, koruma kurullarının görevleri belirtilmiştir. 
Kurullar, şube müdürlüklerinden kendilerine iletilen suçtan zarar görenlerin karşılaştıkları sos

yal ve ekonomik sorunların çözümüne yardımcı olacak, böylelikle bu kişilerde meydana gelen 
suçun olumsuz etkisinin en aza indirilmesi sağlanacak, salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat 
edinmeleri, kendilerine en uygun işi bulmalarında; sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yap
mak isteyen hükümlülere araç, malzeme ve kredi sağlanmasında; ve işyeri açmak isteyenlerin kar
şılaştıkları güçlüklerin çözümünde yardımcı olacak ayrıca çocuk ve genç hükümlülerin öğrenim
lerine devam etmelerini sağlayacak ve kanunla verilen diğer görevleri yapacaktır. Koruma kurul
larının tahliyeden sonraki diğer güçlüklerin çözümündeki yardımları konusuna tedavi yardımları da 
girmektedir. 

Madde 18.- Maddede, denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurullarının, idarî 
nitelikteki işlem ve eylemlerine karşı ilgililerin 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu kapsamında 
infaz hâkimliğine şikâyet hakkı olduğu, bu Kanunun uygulaması ile ilgili olarak verilen mahkeme 
ve hâkim kararlarına karşı itiraz yolunun açık olduğu ve diğer kanunlarda belirtilen kanun yollarına 
başvurma hakkının da saklı olduğu belirtilmiştir. 

Madde 19.- Madde ile, Adalet Bakanlığı bünyesinde, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında 
denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerine ilişkin danışma organı olarak görev yapmak 
üzere Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Danışma Kurulunun 
kurulacağı, Kurulun teşekkül tarzı, görev süresi ve toplantı zamanı düzenlenmiştir. Ayrıca, Danış
ma Kurulunun başkan vekilinin Adalet Bakanlığı müsteşar yardımcısının olacağı ve Kurulun yazı 
işleri hizmetlerinin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği hükme bağlan
mıştır. 

Madde 20.- Maddede, Danışma Kurulunun görevlerinin; denetimli serbestlik, yardım ve 
koruma hizmetlerine ilişkin olarak temel ilkeleri belirlemek, öneri niteliğinde karar almak ve bu 
kararları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, Genel Müdürlük tarafından sunulan, şube müdürlük
leri ve koruma kurullarının yıllık faaliyetlerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak, şube 
müdürlükleri ve koruma kurullarının görevleri ile ilgili olarak hazırlanan kanun, tüzük ve yönet
melik taslaklarını incelemek ve önerilerde bulunmak ve kanunla verilen diğer görevleri yapmak ol
duğu belirtilmiştir. 

Madde 21.- Maddede, şube müdürlüğünde görev alacak görevlilerin özlük işlemlerinin ne 
şekilde yapılacağı düzenlenmiştir. 

Madde 22.- Maddede, denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerinde gönüllü olarak 
çalışacak kişilerden de faydalanabilme imkânı getirilmiş, böylelikle bu alandaki hizmetin daha iyi 
yapılması ve toplum içinde yaşayan bireylerin bu hizmete katılması sağlanmak istenmiştir. 

Gönüllü kişilerin, faaliyetlerinde bu Kanunda belirtilen ilkeleri gözetmeleri gerektiği, görev, 
yetki ve sorumluluk yönünden kamu görevlilerine ilişkin hükümlere tâbi olduklan, bu faaliyetleri 
çerçevesinde işledikleri veya kendilerine karşı işlenecek suçlarda kamu görevlisi sayıldıkları, bun
ların görevleri sebebiyle işlemiş oldukları suçlar hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı ve soruşturma izninin 
adalet komisyonu başkanı tarafından verileceği hükme bağlanmıştır. 

Burada belirtilmesi gereken bir husus da, gönüllü çalışanların da sır saklama yükümlülüğünün 
bulunduğudur. 
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Madde 23.- Maddede, şube müdürlüklerinin denetiminin ve koruma kurullarının işlemlerinin 
denetiminin adalet müfettişleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Burada koruma kurullarının 
denetimi bir kurumsal denetim niteliğindedir. 

Madde 24.- Maddede, şube müdürlüklerinde görevli personele verilecek eğitimin yapılacağı 
yer ile niteliği belirtilmiş, ayrıca, gönüllü çalışanlara da aynı eğitimin verilebileceği hükme bağlan
mıştır. 

Madde 25.- Maddede, denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerinin sağlıklı yürütül
mesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına yükümlülükler getirilmiştir. 

Buna göre, kolluk görevlileri, şube müdürlüklerinin görevlerine ilişkin olarak Cumhuriyet baş
savcılığı aracılığı ile iletilen istemleri yerine getirecek, kamu kurum ve kuruluşları bu hizmetlerin 
yerine getirilmesinde katkıda bulunacak ve görevlilere yardımcı olacak, psikolog, sosyal çalışmacı, 
sosyolog, eğitim uzmanı, öğretmen ve benzeri personeli çalıştıran kurum ve kuruluşlar ihtiyaç 
hâlinde şube müdürlüğünün bu nitelikteki personel talebine yardımcı olacak, şube müdürlüğünün 
istemi hâlinde aile ve çocuk mahkemelerinde görevli benzeri personel, ilgili hakimin onayı ile bu 
hizmetlerin yerine getirilmesine yardım edecek ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler, gönüllü gerçek ve tüzel kişiler denetimli serbestlik ve yar
dım ile koruma hizmetlerine katkıda bulunmaya teşvik edilecektir. 

Çocuk mahkemeleri ve aile mahkemelerindeki personelin, iş ve kadro durumunun uygun ol
ması halinde, denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurullarına yardımcı olmaların
da, öncelikle görevli oldukları asıl mahkemelerdeki görevlerini tam bir şekilde yerine getirerek, ak
samaya sebebiyet vermeyecek şekilde görev yapmalarına dikkat edilecektir. 

Madde 26.- Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerini yürütmek üzere bu Kanun 
ile oluşturulan taşra teşkilâtında görevli Devlet memurlarının, hizmet sınıfı, unvan ve derecelerine 
göre ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapan emsallerine 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan yararlanacağı belirtilmiştir. 

Danışma Kurulunun toplantılarına katılan üyelere ayrıca 6245 sayılı Harcırah Kanunu hüküm
lerine göre harcırah ödenmesi hükme bağlanmıştır. 

Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetleri için Adalet Bakanlığı bütçesine yeterli 
ödeneğin konulacağı ve gönüllü çalışanların ulaşım ve iaşe gibi zorunlu giderlere ilişkin hususlann 
bütçe kanunlarıyla belirleneceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 27.- Kanunun uygulamasına ilişkin konularda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 
görüşleri alınarak hazırlanacak yönetmeliğin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içinde Adalet Bakanlığınca çıkarılacağı belirtilmiştir. 

Madde 28.- Madde ile, Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtında kullanılmak üzere 
kadro ihdas edilmiştir. 

Geçici Madde 1.- Maddede, şube müdürlüklerinin teşkilâtlanmasının Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren altı ay içinde tamamlanacağı düzenlenmiş, böylelikle bu teşkilâtın bir an önce 
kurularak hizmet vermeye başlaması amaçlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, şube müdürlüklerinin kuruluşunda şube müdürü ihtiyacının kar
şılanması amacıyla alınacak personelin nitelikleri ve atanma usulü gösterilmiştir. 

Geçici Madde 2.- Maddede, şube müdürlüklerinin araç, gereç ve diğer ihtiyaçlarının bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde satın alma veya kiralama yoluyla sağ
lanacağı, bu amaçla Bakanlık bütçesine yeteri kadar ödenek aktarılacağı belirtilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 953) 



— 10 — 

Geçici Madde 3.- Bu Kanunla kurulması öngörülen şube müdürlüklerinin, teşkilâtlanması ve 
burada görev yapacak personelin atanıp göreve başlamasına kadar geçecek süre zarfında, ortaya 
çıkacak fiilî durumun düzenlenmesi amacıyla maddede çeşitli hükümlere yer verilmiştir. 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104 üncü maddesine 
göre, kurulması öngörülen ve bu Kanunla da şube müdürlüğüne verilen, özellikle 5237 ve 5271 
sayılı kanunlardan kaynaklanan görevlerin yerine getirilmesi, hem mahkemelerce hükmedilen ted
birlerin yerine getirilmesi, hem de cezanın bireyselleştirilmesi cümlesinden olmak üzere önem arz 
etmektedir. 

Maddenin birinci fıkrası ile, şube müdürlüklerinin kuruluşu, buralarda görev yapacak per
sonelin atanması, göreve başlaması ve eğitimi gibi işlemler sonuçlanıncaya kadar, bu Kanunla 
verilen görevlerin, şube müdürlüklerinde çalışacak benzeri personeli bulunan kamu kurum ve 
kuruluşlarından veya aile ve çocuk mahkemelerinden geçici görevlendirme veya yardım suretiyle 
yerine getirileceği belirtilmiştir. 

îkinci fıkra ile, geçici görevlendirme suretiyle yararlanılan personelin malî ve özlük haklan 
saklı tutulmuş ve bu hakların kendi kurumlarınca sağlanacağı öngörülmüştür. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, şube müdürlükleri teşkilâtlanıncaya kadar bu Kanunla verilen 
görevleri yerine getirmek üzere Cumhuriyet başsavcılıklan nezdinde geçici statüde olmak üzere 
"büro" kurulacağı hükme bağlanmıştır. Aynca bu bürolann amir ve diğer personelinin ne şekilde 
görevlendirileceğine ilişkin usul hükümlerine yer verilmiştir. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, kamu kurum ve kuruluşlarından veya çocuk ve aile mah
kemelerinden yapılacak geçici görevlendirme taleplerinin ne şekilde yapılacağına ve bu işlemlerin 
yerine getirilmesine ilişkin diğer hükümlere yer verilmiştir. Geçici görevlendirmede büro amirinin 
önerisi ve Cumhuriyet başsavcılığının talebi aranacaktır. Ancak çocuk ve aile mahkemelerinde 
görevli benzeri personelin geçici görevlendirmesinde ilgili hâkimin muvafakatinin bulunması şarttır. 

Maddenin beşinci fıkrasında, geçici görevlendirme süresinin altı ay olduğu, bu sürenin görev
lendirmedeki usule göre bir defaya mahsus olmak üzere altı aya kadar uzatılabileceği hükme bağ
lanmıştır. 

Maddenin son fıkrasında, asıl memuriyet mahalli veya yerleşim yerleri dışında bürolarda 
geçici olarak görevlendirilen personele, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah 
ödeneceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 29.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 30.- Yürütme maddesidir. 
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Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 15.4.2005 

Esas No.: 1/992 
Karar No.: 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Adalet Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu'nca, 10.3.2005 tarihinde Başkanlığınıza 

sunulan, "Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu Tasarısı", Baş
kanlığınızca, aynı tarihte esas komisyon olarak Adalet Komisyonuna, tali komisyon olarak da Plan 
ve Bütçe Komisyonu ile Komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz, 7.4.2005 tarihli 21 inci 
toplantısında Adalet Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla Tasarıyı incelemiştir. 

Komisyonumuzda Tasarının Avrupa Birliği'ne uyum yönünden incelenmesi sırasında şu görüş
ler ileri sürülmüştür: 

• Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu Tasarısının hazır
lanması sırasında birtakım uluslararası sözleşme, bildirgeler ve kurallardan yararlanılmıştır. Özel
likle Birleşmiş Milletlerin Hükümlülerin İyileştirilmesine İlişkin Asgari Standartlar Kurallarının, 
79, 80 ve 81 inci maddelerinde öngörülen hükümlülerin sonradan salıverilmesi, sonrasında topluma 
kazandırılmaları buna kamu kurumlan dışında gönüllü kuruluşların da yardım etmelerinin, 
çalışacaklara da bu konuda iş sağlamalarına ilişkin temel kurallar dikkate alınmıştır. 

• Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, R 87/3 sayılı Avrupa Cezaevi Kurallarının 87, 88 ve 
89 uncu maddelerinde, özellikle hükümlülerin salıverilmesi sonrası topluma ve aile yaşamlarına 
uyum sağlaması, uzun süreli hapis cezasından hükümlü olanlann etkili ve sosyal desteği de içeren 
denetim altında cezalarını yerine getirmesine ilişkin direktifler Tasarıya yansıtılmıştır. 

• Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, R 2000/22 sayılı Kamusal Cezalar ve Tedbirler Hak
kında Avrupa Kurallarının Uygulanması ve Geliştirilmesi konulu tavsiye kararları da Tasarının 
hazırlanmasında faydalı olmuştur. 

Komisyonumuzda Tasarının görüşülmesi sırasında koruma kurullan başlığı altındaki 16 ncı 
madde üzerinde durulmuştur. Maddede koruma kurullarının adalet komisyonunun bulunduğu yer
lerde Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği başsavcı vekili ya da Cumhuriyet savcısının 
başkanlığında oluşturulması öngörülmüştür. Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sonrasında 
Cumhuriyet başsavcısına verilen yetkilerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği fikri ortaya çıkmış
tır. Komisyonumuz, Avrupa Birliği açısından ele aldığı 16 ncı maddede Cumhuriyet başsavcısının 
koruma kurulunu oluştururken kurul üyelerini kendisinin belirlemesinin Kopenhag Kriterleri için
de sayılan temel hukuk devleti yanında işler bir piyasa ekonomisi mantığına ve rekabet kurallarına 
aykırı olduğunu, tüm kurumlann, kuruluşların rekabet edeceği eşit koşullar yaratılması anlayışının 
olması gerektiğini savunmuştur. 
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Komisyonumuz, Tasan için olumlu görüş bildirmekle beraber sistemin hayata geçirilmesi için Tür
kiye gerçeklerinin de dikkate alınarak bir pilot bölge uygulamasının faydalı olacağını düşünmüştür. 

Komisyon, Tasannın bütün maddelerini aynen kabul etmiştir. 
Raporumuz, Adalet Komisyonuna arz olunur. 

Başkanvekili 
Ali Rıza Alaboyun 

Aksaray 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Kâtip 
Nevin Gaye Erbatur 

Adana 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Ömer İnan 

Mersin 

Üye 

Üye 
Mehmet Ceylan 

Karabük 

Üye 
Şükrü Mustafa Elekdağ 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Algan Hacaloğlu İnci Özdemir 

İstanbul 
(Raporda belirtilen 
itirazlar kaydıyla) 

İstanbul 
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AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI 

KANUNU TASARISI 
MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2.- Tasarının 2 nci maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3.- Tasarının 3 üncü maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 4.- Tasarının 4 üncü maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 5.- Tasarının 5 inci maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 6.- Tasarının 6 ncı maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 7.- Tasarının 7 nci maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 8.- Tasarının 8 inci maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 9.- Tasarının 9 uncu maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 10.- Tasarının 10 uncu maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul 

edilmiştir. 

MADDE 11.- Tasarının 11 inci maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12.- Tasarının 12 nci maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13.- Tasarının 13 üncü maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14.- Tasarının 14 üncü maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15.- Tasarının 15 inci maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 16.- Tasarının 16 ncı maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 17.- Tasarının 17 nci maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 18.- Tasarının 18 inci maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 19.- Tasarının 19 uncu maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 20.- Tasarının 20 nci maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 21.- Tasarının 21 inci maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 22.- Tasarının 22 nci maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 23.- Tasannın 23 üncü maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 24.- Tasarının 24 üncü maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 25.- Tasannın 25 inci maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 26.- Tasarının 26 ncı maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 27.- Tasarının 27 nci maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 28.- Tasarının 28 inci maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1.- Tasannın geçici 1 inci maddesi, Komisyonumuzca, aynen kabul edilmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 2.- Tasarının geçici 2 nci maddesi, Komisyonumuzca, aynen kabul edilmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 3.- Tasannın geçici 3 üncü maddesi, Komisyonumuzca, aynen kabul edil

miştir. 
MADDE 29.- Tasarının 29 uncu maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul 

edilmiştir. 
MADDE 30.- Tasannın 30 uncu maddesi, Komisyonumuzca, başlığıyla birlikte aynen kabul 

edilmiştir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No.: 1/992 21.6.2005 
Karar No.: 90 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 10.3.2005 tarihinde tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Avrupa 

Birliği Uyum komisyonlarına, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiş olan 
"Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu Tasarısı (1/992)", 
Komisyonumuzun 15.3.2005 tarihli 14 üncü birleşiminde, geneli üzerindeki görüşmeleri 
tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edilmiş, ancak maddelerin ayrıntılı bir biçimde 
incelenerek düzenlenmesi için beş kişilik bir alt komisyona havale edilmiştir. 

Tasarı, Komisyonumuzun 21.6.2005 tarihli 30 uncu birleşiminde, Adalet ve İçişleri 
bakanlıkları ile Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinin de katılmalarıyla alt 
komisyonun yaptığı çalışmalar sonucunda Komisyonumuza sunduğu metin esas alınmak suretiyle 
incelenip görüşülmüş, maddeler üzerindeki kabul, ilave ve değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

Tasarının 2 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "Denetimli Serbestlik ve Yardım Daire 
Başkanlığının ismi "Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı" 
şeklinde değiştirilerek; ikinci fıkrasında, asker kişilerin statüleri devam ettiği sürece denetimli 
serbestliğe ilişkin hükümlerin uygulanmayacağına dair değişiklik yapılarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 ve 6 ncı maddelerinde geçen "Denetimli Serbestlik ve Yardım Daire Başkanhğı"nın 
ismi "Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Tasarının 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına, şube müdürlüklerindeki görevliler arasına 
bürolarda görev yapacak bir şef eklenmiş, şube müdürlüklerindeki görevlilerin; psikolog, sosyal 
çalışmacı, sosyolog, öğretmen gibi benzeri alanlarda eğitim alan personel olduğunu açıklığa 
kavuşturmak üzere "benzeri personel" ibaresi "benzeri alanlarda eğitim alan personel" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Tasarının 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, çocuklar hakkında verilen 
kararlarda gözetimin esas olması nedeniyle değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine, mahkeme veya hâkimin isteği 
üzerine, şube müdürlüğünün kovuşturma evresinde hazırlayacağı sosyal araştırma raporuna, sanığın 
ruhsal ve psikolojik durumu, topluma ve mağdura karşı taşıdığı risk de eklenmiştir. 

Tasarının 14 ve 15 inci maddelerinde "kolluk makamlarıyla" ibaresi sadece kolluk birimleriyle 
sınırlı kalmadan diğer birimlerle de iş birliği yapılabilmesini sağlamak amacıyla "kolluk ve ilgili 
diğer makamlarla" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına, "Halk Bankası" müdürlerinin de koruma 
kurulları arasına eklenmesi uygun görülerek "Ziraat ve Halk Bankası müdürleri" şeklinde değişiklik 
yapılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 953) 



— 16 — 

Tasarının 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (1) bendinde, maddeyle oluşturulan Danışma 
Kurulu üyeleri arasında uyumun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış, (r) bendinde geçen 
"Denetimli Serbestlik ve Yardım Daire Başkanlığı "nm ismi "Denetimli Serbestlik ve Yardım 
Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 21 inci maddesinde, 10 uncu maddede yapılan değişiklikle şube müdürlüklerindeki 
görevliler arasına eklenen şefin özlük işlerinin de Genel Müdürlükçe yürütülmesini sağlamak 
amacıyla değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının geçici 3 üncü maddesindeki "yapılır" ibaresi "yapılabilir" şeklinde değiştirilmiştir. 
Tasarının 29 uncu maddesi, bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesini sağlamak 

amacıyla değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Tasarının diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Kâtip 

Hasan Kara 
Kilis 
Üye 

Halil Özyolcu 
Ağrı 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
Üye 

Mehmet Nuri Saygun 
Tekirdağ 

Başkanvekili 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Fehmi Hüsrev Kutlu 
Adıyaman 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 
Üye 

Mehmet Yılmazcan 
Kahramanmaraş 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
Üye 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 

Üye 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Enver Yılmaz 
Ordu 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 

DENETIMLI SERBESTLIK VE YARDıM 
MERKEZLERI ILE KORUMA KURULLARı 

KANUNU TASARıSı 
BIRINCI KıSıM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler 
ve Yükümlülükler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1.- (1) Bu Kanunun amacı; 

denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile 
koruma kurullarının kuruluş, görev ve çalışma 
esas ve usullerini düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2.- (1) Bu Kanun; Denetimli Ser

bestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma 
Kurulları Danışma Kurulu, Denetimli Serbest
lik ve Yardım Daire Başkanlığı, denetimli ser
bestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri 
ile koruma kurullarınca yapılacak yardım ve in
faz işlemleri hakkındaki kurallar ile bu sürece 
katılan kişilerin görev, yetki, hak ve yüküm
lülüklerini düzenler. 

(2) Sırf askerî suçlar ile askerî disiplin suç
larına ilişkin hükümler saklıdır. 

Tanımlar 
MADDE 3.- (1) Bu Kanunda yer alan; 

a) Bakan : Adalet Bakanını, 
b) Bakanlık : Adalet Bakanlığını, 
c) Danışma Kurulu : Denetimli Serbestlik 

ve Yardım Merkezleri 
ile Koruma Kurulları 
Danışma Kurulunu, 

d) Genel Müdürlük : Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğünü, 

e) Daire Başkanlığı : Denetimli Serbestlik 
ve Yardım Daire 
Başkanlığını, 

f) Adalet Komisyonu : Adlî yargı ilk 
derece mahkemesi 
adalet komisyonunu, 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM 
MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI 

KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve 
Yükümlülükler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1.- (1) Bu Kanunun amacı; 

denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile 
koruma kurullarının kuruluş, görev ve çalışma 
esas ve usullerini düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2.- (1) Bu Kanun; Denetimli Ser

bestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma 
Kurulları Danışma Kurulu, Denetimli Serbest
lik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire 
Başkanlığı, denetimli serbestlik ve yardım mer
kezi şube müdürlükleri ile koruma kurullarınca 
yapılacak yardım ve infaz işlemleri hakkındaki 
kurallar ile bu sürece katılan kişilerin görev, 
yetki, hak ve yükümlülüklerini düzenler. 

(2) Asker kişiler hakkında statüleri devam 
ettiği sürece bu Kanunda belirtilen denetimli 
serbestliğe ilişkin hükümler uygulanmaz. 

Tanımlar 
MADDE 3.-(1) Bu Kanunda yer alan; 

a) Bakan : Adalet Bakanını, 
b) Bakanlık : Adalet Bakanlığını, 
c) Danışma Kurulu : Denetimli Serbestlik 

ve Yardım Merkezleri 
ile Koruma Kurulları 
Danışma Kurulunu, 

d) Genel Müdürlük : Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğünü, 

e) Daire Başkanlığı : Denetimli Serbestlik ve 
Yardım Hizmetlerinden 
Sorumlu Daire 
Başkanlığını, 

f) Adalet Komisyonu : Adlî yargı ilk derece 
mahkemesi adalet 
komisyonunu, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

g) Şube Müdürlüğü : Denetimli serbestlik 
ve yardım merkezi 
şube müdürlüğünü, 

h) Koruma Kurulu : Adlî yargı ilk derece 
mahkemeleri adalet 
komisyonlarının bulunduğu 
yerde oluşturulan 
kurulu, 

ifade eder. 
ÎKİNCÎ BÖLÜM 

Temel İlkeler ve Yükümlülükler 
Temel ilkeler 
MADDE 4.- (1) Denetimli serbestlik ve 

yardım ile koruma hizmetlerinde aşağıdaki il
keler dikkate alınır. 

a) İnsan onuruna saygı ve dürüstlük: Bu 
Kanunun uygulanmasında görev alanlar; insan 
haklarına saygı, dürüstlük ve kararlılık çer
çevesinde hareket eder; görevlerini yerine 
getirirken; aşağılayıcı, onur kırıcı veya küçük 
düşürücü davranışlarda bulunamaz. 

b) Gizlilik: Bu Kanunun uygulanmasında 
görev alanlar; suçtan zarar gören, şüpheli veya 
sanık, hükümlü ya da bunların ailesi hakkında 
öğrenmiş olduğu bilgilerin gizliliğini korumak 
zorundadır. Bu bilgiler kanunun zorunlu kıldığı 
hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye 
verilemez. 

c) Tarafsızlık: Bu Kanunun uygulanmasın
da görev alanlar; görevleri ile ilgili belgeleri 
inceleyebilir; ancak buradan elde ettiği bilgiler
le ilgili olarak soruşturmanın gizliliği ilkesine 
uymak, tarafsızlığına gölge düşürecek davranış 
ve ilişkilerden kaçınmak ve davanın taraflarına 
eşit uzaklıkta olmak zorundadır. 

Yükümlülük 
MADDE 5.- (1) Hakkında herhangi bir 

tedbire hükmedilen kişi, karara uygun olarak 
şube müdürlüğünün hazırladığı programa ve 
denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsam
daki uyarı ve önerilerine uymak ve katlanmak 
zorundadır. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

g) Şube Müdürlüğü : Denetimli serbestlik 
ve yardım merkezi 
şube müdürlüğünü, 

h) Koruma Kurulu : Adlî yargı ilk derece 
mahkemeleri adalet 
komisyonlarının bulunduğu 
yerde oluşturulan 
kurulu, 

İfade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Temel İlkeler ve Yükümlülükler 
Temel ilkeler 
MADDE 4.- (1) Denetimli serbestlik ve 

yardım ile koruma hizmetlerinde aşağıdaki il
keler dikkate alınır. 

a) İnsan onuruna saygı ve dürüstlük: Bu 
Kanunun uygulanmasında görev alanlar; insan 
haklarına saygı, dürüstlük ve kararlılık çer
çevesinde hareket eder; görevlerini yerine 
getirirken; aşağılayıcı, onur kırıcı veya küçük 
düşürücü davranışlarda bulunamaz. 

b) Gizlilik: Bu Kanunun uygulanmasında 
görev alanlar; suçtan zarar gören, şüpheli veya 
sanık, hükümlü ya da bunların ailesi hakkında 
öğrenmiş olduğu bilgilerin gizliliğini korumak 
zorundadır. Bu bilgiler kanunun zorunlu kıldığı 
hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye 
verilemez. 

c) Tarafsızlık: Bu Kanunun uygulanmasın
da görev alanlar; görevleri ile ilgili belgeleri 
inceleyebilir; ancak buradan elde ettiği bilgiler
le ilgili olarak soruşturmanın gizliliği ilkesine 
uymak, tarafsızlığına gölge düşürecek davranış 
ve ilişkilerden kaçınmak ve davanın taraflarına 
eşit uzaklıkta olmak zorundadır. 

Yükümlülük 
MADDE 5.- (1) Hakkında herhangi bir 

tedbire hükmedilen kişi, karara uygun olarak 
şube müdürlüğünün hazırladığı programa ve 
denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsam
daki uyarı ve önerilerine uymak ve katlanmak 
zorundadır. 
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İKİNCİ KISIM 
Kuruluş, Teşkilât ve Görev 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Teşkilât 

Kuruluş 
MADDE 6.- (1) Bu Kanunda belirtilen 

görevleri yerine getirmek üzere, Genel Müdür
lük bünyesinde Denetimli Serbestlik ve Yardım 
Daire Başkanlığı, adalet komisyonunun bulun
duğu yerlerde denetimli serbestlik ve yardım 
merkezi şube müdürlüğü ile koruma kurulu 
kurulur. 

(2) Denetimli serbestlik ve yardım ile 
koruma hizmetlerine ilişkin danışma organı 
olarak Bakanlıkta Denetimli Serbestlik ve Yar
dım Merkezleri ile Koruma Kurulları Danışma 
Kurulu oluşturulur. 

Teşkilât 
MADDE 7.- (1) Denetimli serbestlik ve 

yardım ile koruma hizmetleri, Bakanlık merkez 
teşkilâtında daire başkanlığı, taşra teşkilâtında 
şube müdürlükleri ve koruma kurulları tarafın
dan yürütülür. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Daire Başkanlığı 

Daire Başkanlığı 
MADDE 8.- (1) Daire Başkanlığı; bir 

Daire Başkanı, yeteri kadar tetkik hâkimi, uz
man personel ve en az üç şubeden oluşur. 

Daire Başkanlığının görevleri 
MADDE 9.- (1) Daire Başkanlığının 

görevleri şunlardır: 
a) Şube müdürlükleri ile koruma kurul

larının genel amaç ve politikalar çerçevesinde 
düzenli ve verimli çalışmalarını sağlamak, 

b) Denetimli serbestlik, yardım ve koruma 
hizmetlerini geliştirmek, hükümlülerin yeniden 
suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazan
dırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirmek 
amacına yönelik çalışmalar yapmak, 

c) Şube müdürlükleri ve koruma kurul
larınca hazırlanan yıllık iş programları ve 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCİ KISIM 
Kuruluş, Teşkilât ve Görev 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Teşkilât 

Kuruluş 
MADDE 6.- (1) Bu Kanunda belirtilen 

görevleri yerine getirmek üzere, Genel Müdür
lük bünyesinde Denetimli Serbestlik ve Yardım 
Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı, 
adalet komisyonunun bulunduğu yerlerde 
denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube 
müdürlüğü ile koruma kurulu kurulur. 

(2) Denetimli serbestlik ve yardım ile 
koruma hizmetlerine ilişkin danışma organı 
olarak Bakanlıkta Denetimli Serbestlik ve Yar
dım Merkezleri ile Koruma Kurulları Danışma 
Kurulu oluşturulur. 

Teşkilât 
MADDE 7.- (1) Denetimli serbestlik ve 

yardım ile koruma hizmetleri, Bakanlık merkez 
teşkilâtında daire başkanlığı, taşra teşkilâtında 
şube müdürlükleri ve koruma kurulları tarafın
dan yürütülür. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Daire Başkanlığı 

Daire Başkanlığı 
MADDE 8.- (1) Daire Başkanlığı; bir 

Daire Başkanı, yeteri kadar tetkik hâkimi, uz
man personel ve en az üç şubeden oluşur. 

Daire Başkanlığının görevleri 
MADDE 9.- (1) Daire Başkanlığının 

görevleri şunlardır: 
a) Şube müdürlükleri ile koruma kurul

larının genel amaç ve politikalar çerçevesinde 
düzenli ve verimli çalışmalarını sağlamak, 

b) Denetimli serbestlik, yardım ve koruma 
hizmetlerini geliştirmek, hükümlülerin yeniden 
suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazan
dırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirmek 
amacına yönelik çalışmalar yapmak, 

c) Şube müdürlükleri ve koruma kurul
larınca hazırlanan yıllık iş programlan ve 
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projeleri ile çalışma raporlarını Genel Müdür
lüğe sunmak; Genel Müdürlükçe yayınlanacak 
yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, 

d) Şube müdürlükleri bulunmayan ilçeler
de büroların kurulmasını veya kaldırılmasını 
Genel Müdürlüğe önermek, 

e) Şube müdürlükleri ve koruma kurul
larının yönetim, denetim ve gözetim görev
lerini yürütmek, 

f) Şube müdürlükleri ve koruma kurul
larının çalışmaları ile ilgili her türlü karar ve iş
lemi yürütmek ve görevleri ile ilgili bakanlık, 
diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu 
yararına çalışan vakıf ve demekler ile uygun 
görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbir
liği yapmak, 

g) Görev alanına giren kanun ve düzen
leyici işlemlerdeki ihtiyaçlara ilişkin inceleme 
ve araştırma yaparak Genel Müdürlüğe öneride 
bulunmak, bu konuda gerekli tasarıları hazır
lamak, 

h) Toplum için tehlike hâli taşıyanlara özel 
dikkat gösterilmesini sağlamak ve bunlara özgü 
iyileştirme tedbirlerini geliştirmek, 

ı) Görev alanına giren konularda çocuk ve 
gençlere özel dikkat gösterilmesini, özellikle 
uyuşturucu, uyarıcı veya bu etkiyi doğuran her 
türlü madde kullanma ve aile içi şiddet söz 
konusu olduğunda, koruyucu ve tedavi edici 
yöntemlerin özenle uygulanmasını sağlamak, 

i) Danışma Kurulunun yazı işleri hizmet
lerini yürütmek, 

j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Şube Müdürlüğü 
Şube müdürlüğü 
MADDE 10.- (1) Adalet komisyonunun 

bulunduğu yerdeki Cumhuriyet başsavcılığına 
bağlı olarak bir şube müdürlüğü kurulur. İş 
durumu ve coğrafi konum göz önüne alınarak 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

projeleri ile çalışma raporlarını Genel Müdür
lüğe sunmak; Genel Müdürlükçe yayınlanacak 
yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, 

d) Şube müdürlükleri bulunmayan ilçeler
de büroların kurulmasını veya kaldırılmasını 
Genel Müdürlüğe önermek, 

e) Şube müdürlükleri ve koruma kurul
larının yönetim, denetim ve gözetim görev
lerini yürütmek, 

f) Şube müdürlükleri ve koruma kurul
larının çalışmaları ile ilgili her türlü karar ve iş
lemi yürütmek ve görevleri ile ilgili bakanlık, 
diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu 
yararına çahşan vakıf ve demekler ile uygun 
görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbir
liği yapmak, 

g) Görev alanına giren kanun ve düzen
leyici işlemlerdeki ihtiyaçlara ilişkin inceleme 
ve araştırma yaparak Genel Müdürlüğe öneride 
bulunmak, bu konuda gerekli tasarıları hazır
lamak, 

h) Toplum için tehlike hâli taşıyanlara özel 
dikkat gösterilmesini sağlamak ve bunlara özgü 
iyileştirme tedbirlerini geliştirmek, 

ı) Görev alanına giren konularda çocuk ve 
gençlere özel dikkat gösterilmesini, özellikle 
uyuşturucu, uyarıcı veya bu etkiyi doğuran her 
türlü madde kullanma ve aile içi şiddet söz 
konusu olduğunda, koruyucu ve tedavi edici 
yöntemlerin özenle uygulanmasını sağlamak, 

i) Danışma Kurulunun yazı işleri hizmet
lerini yürütmek, 

j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Şube Müdürlüğü 
Şube müdürlüğü 
MADDE 10.- (1) Adalet komisyonunun 

bulunduğu yerdeki Cumhuriyet başsavcılığına 
bağlı olarak bir şube müdürlüğü kurulur. İş 
durumu ve coğrafi konum göz önüne alınarak 
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Genel Müdürlüğün önerisi ve Bakanlık onayı 
ile şube müdürlüğü bulunmayan ilçelerde de 
denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerini 
yürütmek üzere şube müdürlüğüne bağlı büro 
kurulabilir. 

(2) Şube müdürlükleri ve koruma kurul
larının yetki alanı adalet komisyonunun, 
büroların yetki alanı bulundukları ilçenin yargı 
çevreleri ile sınırlıdır. 

(3) Şube müdürlüklerinde bir şube 
müdürü, yeterli sayıda psikolog, sosyal çalış
macı, sosyolog, öğretmen, benzeri personel ile 
bu alanda özel hizmet içi eğitim almış diğer un
vanlardaki personel ve yönetim hizmetlerini 
yürütecek görevliler bulunur. 

(4) Şube müdürlüğüne, denetimli serbest
lik, yardım ve koruma hizmetleri için infaz ve 
koruma memuru atanması veya görevlendiril
mesinde bu hizmetlere yönelik en az iki ay 
süreli hizmet içi eğitimi başarı ile tamamlamış 
olmaları koşulu aranır. Şube müdürlüğünden 
ceza infaz kurumlarına veya adliyelere, ceza 
infaz kurumlarından veya adliyelerden şube 
müdürlüğüne atama veya görevlendirmeye iliş
kin adalet komisyonu kararları, ilgisine göre 
Genel Müdürlük veya Personel Genel Müdür
lüğüne gönderilerek alınacak Bakanlık onayı 
ile tamamlanır. 

Şube müdürlüğünün görevleri 
MADDE 11.- (1) Şube müdürlüğünün 

görevleri şunlardır: 
a) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen 

görevleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri 
ile hükümden ve salıverilmeden sonra bir 
denetim planı çerçevesinde yerine getirmek, 

b) Çocuk mahkemeleri ile aile mah
kemelerine, denetimli serbestlik, yardım ve 
koruma hizmetleri alanında yardımda bulunmak, 

c) Kanunla verilen diğer görevleri yap
mak. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Genel Müdürlüğün önerisi ve Bakanlık onayı 
ile şube müdürlüğü bulunmayan ilçelerde de 
denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerini 
yürütmek üzere şube müdürlüğüne bağlı büro 
kurulabilir. 

(2) Şube müdürlükleri ve koruma kurul
larının yetki alanı adalet komisyonunun, 
büroların yetki alanı bulundukları ilçenin yargı 
çevreleri ile sınırlıdır. 

(3) Şube müdürlüklerinde bir şube 
müdürü, bürolarda bir şef, yeterli sayıda 
psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, öğret
men, benzeri alanlarda eğitim alan personel ile 
bu alanda özel hizmet içi eğitim almış diğer un
vanlardaki personel ve yönetim hizmetlerini 
yürütecek görevliler bulunur. 

(4) Şube müdürlüğüne, denetimli serbest
lik, yardım ve koruma hizmetleri için infaz ve 
koruma memuru atanması veya görevlendiril
mesinde bu hizmetlere yönelik en az iki ay 
süreli hizmet içi eğitimi başarı ile tamamlamış 
olmaları koşulu aranır. Şube müdürlüğünden 
ceza infaz kurumlarına veya adliyelere, ceza 
infaz kurumlarından veya adliyelerden şube 
müdürlüğüne atama veya görevlendirmeye iliş
kin adalet komisyonu kararları, ilgisine göre 
Genel Müdürlük veya Personel Genel Müdür
lüğüne gönderilerek alınacak Bakanlık onayı 
ile tamamlanır. 

Şube müdürlüğünün görevleri 
MADDE 11.- (1) Şube müdürlüğünün 

görevleri şunlardır: 
a) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen 

görevleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri 
ile hükümden ve salıverilmeden sonra bir 
denetim planı çerçevesinde yerine getirmek, 

b) Çocuk mahkemeleri ile aile mah
kemelerine, denetimli serbestlik, yardım ve 
koruma hizmetleri alanında gözetim esaslarına 
göre yardımda bulunmak, 

c) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 
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Soruşturma evresindeki görevler 
MADDE 12.- (1) Şube müdürlüğünün 

soruşturma evresindeki görevleri şunlardır: 
a) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanununun 109 uncu maddesine göre adlî kon
trol altına alınan şüphelilerle ilgili olarak, 
kararda belirtilen yükümlülüklerin yerine 
getirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek, 

b) Cumhuriyet başsavcılığınca gerekli 
görüldüğünde, şüpheli hakkında sosyal araştır
ma raporu düzenleyip sunmak, 

c) Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştık
ları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların 
çözümünde danışmanlık yapmak ve bu kişilere 
yardımcı olmak, 

d) İstek hâlinde şüpheliye psiko-sosyal 
danışmanlık yapmak. 

Kovuşturma evresindeki görevler 
MADDE 13.- (1) Şube müdürlüğünün 

kovuşturma evresindeki görevleri şunlardır: 
a) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanununun 109 uncu maddesine göre adlî kon
trol altındaki sanıklarla ilgili olarak, kararda 
belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine 
ilişkin çalışmaları yürütmek, 

b) Karar öncesinde mahkeme veya 
hâkimin isteği üzerine; sanığın geçmişi, ailesi, 
çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal ve ekonomik 
durumu hakkında, ayrıntılı sosyal araştırma 
raporu hazırlayıp sunmak, 

c) Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştık
ları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların 
çözümünde danışmanlık yapmak ve bu kişilere 
yardımcı olmak, 

d) İstek hâlinde sanığa psiko-sosyal danış
manlık yapmak. 

Kovuşturma evresinden sonraki görevler 
MADDE 14.- (1) Şube müdürlüğünün 

kovuşturma evresinden sonraki görevleri şun
lardır: 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Soruşturma evresindeki görevler 
MADDE 12.- (1) Şube müdürlüğünün 

soruşturma evresindeki görevleri şunlardır: 
a) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanununun 109 uncu maddesine göre adlî kon
trol altına alman şüphelilerle ilgili olarak, 
kararda belirtilen yükümlülüklerin yerine 
getirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek, 

b) Cumhuriyet başsavcılığınca gerekli 
görüldüğünde, şüpheli hakkında sosyal araştır
ma raporu düzenleyip sunmak, 

c) Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştık
ları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların 
çözümünde danışmanlık yapmak ve bu kişilere 
yardımcı olmak, 

d) İstek hâlinde şüpheliye psiko-sosyal 
danışmanlık yapmak. 

Kovuşturma evresindeki görevler 
MADDE 13.- (1) Şube müdürlüğünün 

kovuşturma evresindeki görevleri şunlardır: 
a) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanununun 109 uncu maddesine göre adlî kon
trol altındaki sanıklarla ilgili olarak, kararda 
belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine 
ilişkin çalışmaları yürütmek, 

b) Karar öncesinde mahkeme veya 
hâkimin isteği üzerine; sanığın geçmişi, ailesi, 
çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal ve ekonomik 
durumu ruhsal ve psikolojik durumu, topluma 
ve mağdura karşı taşıdığı risk hakkında, ayrın
tılı sosyal araştırma raporu hazırlayıp sunmak, 

c) Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştık
ları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların 
çözümünde danışmanlık yapmak ve bu kişilere 
yardımcı olmak, 

d) İstek hâlinde sanığa psiko-sosyal danış
manlık yapmak. 

Kovuşturma evresinden sonraki görevler 
MADDE 14.- (1) Şube müdürlüğünün 

kovuşturma evresinden sonraki görevleri şun
lardır: 
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a) Haklarında 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 50 nci maddesinin birinci fık
rasının; 

1) (c) bendinde belirtilen bir meslek veya 
sanat edinmeyi sağlamak amacıyla gerektiğin
de barınma imkanı da bulunan bir eğitim 
kurumuna devam etme, 

2) (d) bendinde belirtilen belirli yerlere 
gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan 
yasaklanma, 

3) (e) bendinde belirtilen ilgili ehliyet ve 
ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir mes
lek ve sanatı yapmaktan yasaklanma, 

4) (f) bendinde ve 5275 sayılı Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin înfazı Hakkında 
Kanunun 105 inci maddesinde belirtilen 
kamuya yararlı bir işte çalışma ile ilgili işlem
leri yapma, 

biçiminde seçenek yaptırımların gerek
tiğinde kolluk makamlarıyla işbirliği içinde 
kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun 
olarak yerine getirilmesini sağlamak, 

b) Haklarında 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun; 51 inci maddesinin dördüncü fık
rasında belirtilen hapis cezasının ertelenmesi 
hükmüne bağlı olarak; 

1) (a) bendinde belirtilen bir meslek veya 
sanat sahibi olmayan hükümlünün bu amaçla 
bir eğitim programına devam etmesi, 

2) (b) bendinde belirtilen bir meslek veya 
sanat sahibi hükümlünün bir kamu kurumunda 
veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra 
eden bir başkasının gözetimi altında ücret kar
şılığında çalışması, 

3) (c) bendinde belirtilen çocuk hüküm
lülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağ
lamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı 
da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesi, 
kararı verilenlerin, denetim sürelerini, kanunda 
belirtilen usul ve esaslara uygun olarak geçir
melerini, güvenlik tedbirlerinin yerine getiril-

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

a) Haklarında 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 50 nci maddesinin birinci fık
rasının; 

1) (c) bendinde belirtilen bir meslek veya 
sanat edinmeyi sağlamak amacıyla gerektiğin
de barınma imkânı da bulunan bir eğitim 
kurumuna devam etme, 

2) (d) bendinde belirtilen belirli yerlere 
gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan 
yasaklanma, 

3) (e) bendinde belirtilen ilgili ehliyet ve 
ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir mes
lek ve sanatı yapmaktan yasaklanma, 

4) (f) bendinde ve 5275 sayılı Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanunun 105 inci maddesinde belirtilen 
kamuya yararlı bir işte çalışma ile ilgili işlem
leri yapma, 

biçiminde seçenek yaptırımların gerek
tiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla işbir
liği içinde kanunda belirtilen usul ve esaslara 
uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak, 

b) Haklarında 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun; 51 inci maddesinin dördüncü fık
rasında belirtilen hapis cezasının ertelenmesi 
hükmüne bağlı olarak; 

1) (a) bendinde belirtilen bir meslek veya 
sanat sahibi olmayan hükümlünün bu amaçla 
bir eğitim programına devam etmesi, 

2) (b) bendinde belirtilen bir meslek veya 
sanat sahibi hükümlünün bir kamu kurumunda 
veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra 
eden bir başkasının gözetimi altında ücret kar
şılığında çalışması, 

3) (c) bendinde belirtilen çocuk hüküm
lülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağ
lamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı 
da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesi, 
kararı verilenlerin, denetim sürelerini, kanunda 
belirtilen usul ve esaslara uygun olarak geçir
melerini, güvenlik tedbirlerinin yerine getiril-
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meşini gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer 
makamlarla işbirliği içinde sağlamak, 

c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 
üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince belli 
bir hak veya yetkinin kullanılmasının yasaklan
ması ve altıncı fıkrası gereğince meslek veya 
sanatın icrasının yasaklanması ya da sürücü 
belgesinin geri alınması kararı verilenlerin, 
denetim sürelerini, kanunda belirtilen usul ve 
esaslara uygun olarak geçirmelerini, güvenlik 
tedbirlerinin yerine getirilmesini gerektiğinde 
kolluk ve ilgili diğer makamlarla işbirliği için
de sağlamak, 

d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51 
inci maddesinin beşinci fıkrası ile 191 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası gereğince rehberlik
le ilgili görevleri yerine getirmek, 

e) (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki tedbir
lerin uygulanması süresince hükümlüleri iz
lemek, denetlemek ve yönlendirmek, hüküm
lülerin psiko-sosyal sorunlarını çözmek ve bun
lara yardımda bulunmak, izleme ve denetleme 
sonucunu ve yükümlülüğe uymayanları ya da 
suç işleyenleri mahkeme, hâkim veya Cum
huriyet başsavcılığına bildirmek, 

f) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbir
lerinin İnfazı Hakkında Kanunun 96 ncı mad
desi gereğince salıverilmesine bir ay kalmış 
olan hükümlülere, verilen iş arama izni süresin
ce yardımcı olmak,. 

g) Hükümlülerin topluma kazandırıl
masında ve salıverilmeye hazırlanmasında ceza 
infaz kurumlarının psiko-sosyal servisleriyle 
işbirliği yapmak, gerektiğinde hükümlü ile 
görüşerek salıverilme öncesi değerlendirme 
raporunun hazırlanmasına katılmak, 

h) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbir
lerinin İnfazı Hakkında Kanunun 110 uncu 
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında 
düzenlenen hapis cezasının konutta infaz edil
mesi sırasında hükümlünün psiko-sosyal sorun-

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

meşini gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer 
makamlarla işbirliği içinde sağlamak, 

c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 
üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince belli 
bir hak veya yetkinin kullanılmasının yasaklan
ması ve altıncı fıkrası gereğince meslek veya 
sanatın icrasının yasaklanması ya da sürücü 
belgesinin geri alınması kararı verilenlerin, 
denetim sürelerini, kanunda belirtilen usul ve 
esaslara uygun olarak geçirmelerini, güvenlik 
tedbirlerinin yerine getirilmesini gerektiğinde 
kolluk ve ilgili diğer makamlarla işbirliği için
de sağlamak, 

d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51 
inci maddesinin beşinci fıkrası ile 191 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası gereğince rehberlik
le ilgili görevleri yerine getirmek, 

e) (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki tedbir
lerin uygulanması süresince hükümlüleri iz
lemek, denetlemek ve yönlendirmek, hüküm
lülerin psiko-sosyal sorunlarını çözmek ve bun
lara yardımda bulunmak, izleme ve denetleme 
sonucunu ve yükümlülüğe uymayanları ya da 
suç işleyenleri mahkeme, hâkim veya Cum
huriyet başsavcılığına bildirmek, 

f) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbir
lerinin İnfazı Hakkında Kanunun 96 ncı mad
desi gereğince salıverilmesine bir ay kalmış 
olan hükümlülere, verilen iş arama izni süresin
ce yardımcı olmak, 

g) Hükümlülerin topluma kazandırıl
masında ve salıverilmeye hazırlanmasında ceza 
infaz kurumlarının psiko-sosyal servisleriyle 
işbirliği yapmak, gerektiğinde hükümlü ile 
görüşerek salıverilme öncesi değerlendirme 
raporunun hazırlanmasına katılmak, 

h) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbir
lerinin İnfazı Hakkında Kanunun 110 uncu 
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında 
düzenlenen hapis cezasının konutta infaz edil
mesi sırasında hükümlünün psiko-sosyal sorun-
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larmın çözümüne yardımda bulunmak, bu 
konuda rapor düzenlemek, hükümlünün infazın 
gereklerine uymadığının belirlenmesi durumun
da Cumhuriyet başsavcılığına bildirmek, 

ı) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre 
etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp da 
haklarında güvenlik tedbirine hükmolunanlarla 
ilgili bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak. 

Salıverme sonrası görevler 
MADDE 15.- (1) Şube müdürlüğünün 

salıverme sonrası görevleri şunlardır: 
a) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbir

lerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107 nci mad
desinin; 

1) Yedinci fıkrasında düzenlenen denetim 
süresinde hükümlünün kamu kuruluşunda veya 
bir başkasının gözetiminde ücretle çalıştırılması, 

2) Sekizinci fıkrasında düzenlenen çocuk 
hükümlülerin, gerektiğinde barınma imkânı da 
bulunan bir eğitim kurumuna yerleştirilmesi, 

3) Dokuzuncu fıkrasında düzenlenen uz
man bir kişinin görevlendirilmesi ve hüküm
lünün davranışlarının izlenerek hâkime rapor 
verilmesi, 

4) Onikinci fıkrasında düzenlenen denetim 
süresinde hükümlünün yükümlülüklere uyması 
veya hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç iş
lememesi, 

5) Ondördüncü fıkrasında düzenlenen 
denetim süresini iyi hâlle geçirmesi, 

biçimindeki yükümlülüklerin denetimi 
kapsamında kendisine verilen görevleri gerek
tiğinde, kolluk makamlarıyla işbirliği yaparak 
yerine getirmek, 

b) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbir
lerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108 inci mad
desinin dördüncü ve altıncı fıkraları gereğince 
düzenlenen denetim süresinin iyi hâlle geçiril
mesi yükümlülüğünün denetimi kapsamında 
kendisine verilen görevleri, gerektiğinde kolluk 
makamlarıyla işbirliği yaparak yerine getirmek, 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

larının çözümüne yardımda bulunmak, bu 
konuda rapor düzenlemek, hükümlünün infazın 
gereklerine uymadığının belirlenmesi durumun
da Cumhuriyet başsavcılığına bildirmek, 

ı) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre 
etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp da 
haklarında güvenlik tedbirine hükmolunanlarla 
ilgili bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak. 

Salıverme sonrası görevler 
MADDE 15.- (1) Şube müdürlüğünün 

salıverme sonrası görevleri şunlardır: 
a) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbir

lerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107 nci mad
desinin; 

1) Yedinci fıkrasında düzenlenen denetim 
süresinde hükümlünün kamu kuruluşunda veya 
bir başkasının gözetiminde ücretle çalıştırılması, 

2) Sekizinci fıkrasında düzenlenen çocuk 
hükümlülerin, gerektiğinde barınma imkânı da 
bulunan bir eğitim kurumuna yerleştirilmesi, 

3) Dokuzuncu fıkrasında düzenlenen uz
man' bir kişinin görevlendirilmesi ve hüküm
lünün davranışlarının izlenerek hâkime rapor 
verilmesi, 

4) Onikinci fıkrasında düzenlenen denetim 
süresinde hükümlünün yükümlülüklere uyması 
veya hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç iş
lememesi, 

5) Ondördüncü fıkrasında düzenlenen 
denetim süresini iyi hâlle geçirmesi, 

biçimindeki yükümlülüklerin denetimi 
kapsamında kendisine verilen görevleri gerek
tiğinde, kolluk ve ilgili diğer makamlarla işbir
liği yaparak yerine getirmek, 

b) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbir
lerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108 inci mad
desinin dördüncü ve altıncı fıkraları gereğince 
düzenlenen denetim süresinin iyi hâlle geçiril
mesi yükümlülüğünün denetimi kapsamında 
kendisine verilen görevleri, gerektiğinde kolluk 
makamlarıyla işbirliği yaparak yerine getirmek, 
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c) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbir
lerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107 nci mad
desinin onuncu fıkrasında belirtilen denetimli 
serbestlik tedbirinin veya belirlenen yüküm
lülüklerin kaldırılması konusunda düzen
leyeceği bir raporla görüş bildirmek, 

d) Koruma kurulları, kamu kurum ve 
kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve der
nekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve 
tüzel kişilerle işbirliği yaparak 5275 sayılı Ceza 
ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanunun 90 ve 91 inci maddelerinde düzen
lenen, salıverilen kişilerin iş bulmalarına veya 
meslek ve sanatlarıyla ilgili bir iş kurmalarına, 
çevre ve aileleriyle olabilecek psiko-sosyal 
sorunların çözümüne yardımcı olmak, 

e) Hükümlülerin yeniden suç işlemesinin 
önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağ
layıcı etkenleri güçlendirme amacına yönelik 
çalışmalar yapmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Koruma Kurulları 

Koruma kurulları 
MADDE 16.- (1) Koruma kurulları; adalet 

komisyonunun bulunduğu yerlerde Cum
huriyet başsavcısının veya görevlendireceği 
Cumhuriyet başsavcı vekili ya da Cumhuriyet 
savcısının başkanlığında; baro temsilcisi, 
belediye başkanı veya görevlendireceği yar
dımcısı, Cumhuriyet başsavcısı tarafından 
belirlenecek bir ceza infaz kurumu müdürü, 
denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube 
müdürü, millî eğitim müdürü, sosyal hizmetler 
müdürü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakfı temsilcisi, teşkilâtı bulunan yerlerde Tür
kiye İş Kurumu müdürü, Ziraat Bankası 
müdürü, varsa ticaret ve sanayi odaları, ziraat 
odaları, borsalar, esnaf ve sanatkârlar birliği 
yöneticileri ile; varsa kamuya ait fabrikalar ile 
istekleri hâlinde o yerde şubesi bulunan 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

c) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbir
lerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107 nci mad
desinin onuncu fıkrasında belirtilen denetimli 
serbestlik tedbirinin veya belirlenen yüküm
lülüklerin kaldırılması konusunda düzen
leyeceği bir raporla görüş bildirmek, 

d) Koruma kurulları, kamu kurum ve 
kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve der
nekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve 
tüzel kişilerle işbirliği yaparak 5275 sayılı Ceza 
ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanunun 90 ve 91 inci maddelerinde düzen
lenen, salıverilen kişilerin iş bulmalarına veya 
meslek ve sanatlarıyla ilgili bir iş kurmalarına, 
çevre ve aileleriyle olabilecek psiko-sosyal 
sorunların çözümüne yardımcı olmak, 

e) Hükümlülerin yeniden suç işlemesinin 
önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağ
layıcı etkenleri güçlendirme amacına yönelik 
çalışmalar yapmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Koruma Kurulları 

Koruma kurulları 
MADDE 16.- (1) Koruma kurulları; adalet 

komisyonunun bulunduğu yerlerde Cum
huriyet başsavcısının veya görevlendireceği 
Cumhuriyet başsavcı vekili ya da Cumhuriyet 
savcısının başkanlığında; baro temsilcisi, 
belediye başkanı veya görevlendireceği yar
dımcısı, Cumhuriyet başsavcısı tarafından 
belirlenecek bir ceza infaz kurumu müdürü, 
denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube 
müdürü, milli eğitim müdürü, sosyal hizmetler 
müdürü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakfı temsilcisi, teşkilâtı bulunan yerlerde Tür
kiye İş Kurumu müdürü, Ziraat ve Halk Ban
kası müdürleri, varsa ticaret ve sanayi odaları, 
ziraat odaları, borsalar, esnaf ve sanatkârlar bir
liği yöneticileri ile; varsa kamuya ait fabrikalar 
ile istekleri hâlinde o yerde şubesi bulunan 
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kamuya yararlı demek veya vakıflar ve özel 
bankaların yönetici seviyesindeki temsilcilerin
den Cumhuriyet başsavcısı tarafından uygun 
görülenlerin katılımı ile oluşur. 

(2) Koruma kurullarının yazı işleri hizmet
leri, şube müdürlüğünce yürütülür. 

Koruma kurullarının görevleri 
MADDE 17.- (1) Koruma kurullarının 

görevleri şunlardır: 
a) Şube müdürlüklerinden iletilen suçtan 

zarar gören kişilerin karşılaştıkları sosyal ve 
ekonomik sorunların çözümü ile ceza infaz 
kurumlarından salıverilen hükümlülerin mes
lek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında, 
sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yap
mak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında, iş 
yeri açmak isteyenlere yardım edilmesinde ve 
karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde 
yardımcı olmak, çocuk ve genç hükümlülerin 
öğrenimlerine devam etmelerini sağlamak, 
diğer hükümlülere bu konuda yardımcı olmak. 

b) Kanunla verilen diğer görevleri yap
mak. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Şikâyet ve İtiraz 

Şikâyet ve itiraz 
MADDE 18.- (1) Şube müdürlükleri ile 

koruma kurullarının idarî nitelikteki eylem ve 
işlemlerine karşı infaz hâkimliğine şikâyette 
bulunulabilir. 

(2) Bu Kanunun uygulanması kapsamında 
verilmiş olan hâkim kararları ile kanunun gös
terdiği hâllerde mahkeme kararlarına karşı 
itiraz yolu açıktır. Diğer kanunlarda belirtilen 
kanun yolları saklıdır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Danışma Kurulu 

Danışma Kurulunun oluşumu 
MADDE 19.- (1) Denetimli serbestlik, 

yardım ve koruma hizmetlerine ilişkin olarak 
danışma organı niteliğinde görev yapmak üzere 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

kamuya yararlı demek veya vakıflar ve özel 
bankaların yönetici seviyesindeki temsilcilerin
den Cumhuriyet başsavcısı tarafından uygun 
görülenlerin katılımı ile oluşur. 

(2) Koruma kurullarının yazı işleri hizmet
leri, şube müdürlüğünce yürütülür. 

Koruma kurullarının görevleri 
MADDE 17.- (1) Korama kurallarının 

görevleri şunlardır: 
a) Şube müdürlüklerinden iletilen suçtan 

zarar gören kişilerin karşılaştıkları sosyal ve 
ekonomik sorunların çözümü ile ceza infaz 
kuramlarından salıverilen hükümlülerin mes
lek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında, 
sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yap
mak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında, iş 
yeri açmak isteyenlere yardım edilmesinde ve 
karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde 
yardımcı olmak, çocuk ve genç hükümlülerin 
öğrenimlerine devam etmelerini sağlamak, 
diğer hükümlülere bu konuda yardımcı olmak. 

b) Kanunla verilen diğer görevleri yap
mak. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Şikâyet ve İtiraz 

Şikâyet ve itiraz 
MADDE 18.- (1) Şube müdürlükleri ile 

koruma kurullarının idarî nitelikteki eylem ve 
işlemlerine karşı infaz hâkimliğine şikâyette 
bulunulabilir. 

(2) Bu Kanunun uygulanması kapsamında 
verilmiş olan hâkim kararları ile kanunun gös
terdiği hâllerde mahkeme kararlarına karşı 
itiraz yolu açıktır. Diğer kanunlarda belirtilen 
kanun yolları saklıdır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Danışma Kurulu 

Danışma Kurulunun oluşumu 
MADDE 19.- (1) Denetimli serbestlik, 

yardım ve koruma hizmetlerine ilişkin olarak 
danışma organı niteliğinde görev yapmak üzere 
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Bakanlıkta, Bakanlık Müsteşarının başkan
lığında Denetimli Serbestlik ve Yardım Mer
kezleri ile Koruma Kurulları Danışma Kurulu 
kurulur. 

(2) Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden 
oluşur: 

a) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, 
b) Bakanlık Kanunlar Genel Müdürü, 
c) Bakanlık Personel Genel Müdürü, 
d) Türkiye Barolar Birliğinin görevlen

direceği bir temsilci, 
e) Yüksek Öğretim Kurulunca görevlen

dirilecek, üniversitelerin hukuk fakültelerinin 
ceza ve ceza usul hukuku ana bilim dalından bir, 
sosyal hizmetler yüksek okulu veya bölümün
den bir, fakültelerin sosyoloji ve psikoloji 
bölümlerinden birer profesör veya doçent un
vanına sahip, öncelikle bu Kanunun içerdiği 
konularda çalışmaları bulunan öğretim üyesi, 

f) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü, 
g) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel Müdürü, 
h) Kadının Statüsü Genel Müdürü, 
ı) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 

Müdürü, 
j) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Genel Müdürü, 
k) Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yay

gın Eğitim Genel Müdürü, 
1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın

dan bir temsilci, 
m) Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanı, 
n) Jandarma Genel Komutanlığı ve Em

niyet Genel Müdürlüğünün asayişten sorumlu 
genel müdür yardımcısı veya daire başkanı, 

o) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden 
bir temsilci, 

p) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kon
federasyonundan bir temsilci, 

r) Denetimli Serbestlik ve Yardım Daire 
Başkanı. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Bakanlıkta, Bakanlık Müsteşarının başkan
lığında Denetimli Serbestlik ve Yardım Mer
kezleri ile Koruma Kurulları Danışma Kurulu 
kurulur. 

(2) Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden 
oluşur: 

a) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, 
b) Bakanlık Kanunlar Genel Müdürü, 
c) Bakanlık Personel Genel Müdürü, 
d) Türkiye Barolar Birliğinin görevlen

direceği bir temsilci, 
e) Yüksek Öğretim Kurulunca görevlen

dirilecek, üniversitelerin hukuk fakültelerinin 
ceza ve ceza usul hukuku ana bilim dalından bir, 
sosyal hizmetler yüksek okulu veya bölümünden 
bir, fakültelerin sosyoloji ve psikoloji bölümlerin
den birer profesör veya doçent unvanına sahip, 
öncelikle bu Kanunun içerdiği konularda çalış
maları bulunan öğretim üyesi, 

f) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü, 
g) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel Müdürü, 
h) Kadının Statüsü Genel Müdürü, 
ı) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 

Müdürü, 
j) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Genel Müdürü, 
k) Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yay

gın Eğitim Genel Müdürü, 
1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın

dan üst düzey bir temsilci, 
m) Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanı, 
n) Jandarma Genel Komutanlığı ve Em

niyet Genel Müdürlüğünün asayişten sorumlu 
genel müdür yardımcısı veya daire başkanı, 

o) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden 
bir temsilci, 

p) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kon
federasyonundan bir temsilci, 

r) Denetimli Serbestlik ve Yardım Hiz
metlerinden Sorumlu Daire Başkanı. 
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(3) Danışma Kurulu her takvim yılında en 
az bir defa toplanır. Başkan, gerekli gördüğü 
hâllerde Danışma Kurulunu toplantıya 
çağırabilir. 

(4) Danışma Kurulunun başkan vekili 
Bakanlık müsteşar yardımcısıdır. Bakanlık 
Müsteşarının bulunmadığı zamanlarda Danış
ma Kuruluna, Bakanlık müsteşar yardımcısı 
başkanlık eder. 

(5) Danışma Kurulunun yazı işleri hizmet
leri Genel Müdürlükçe yürütülür. 

Danışma Kurulunun görevleri 
MADDE 20.- (1) Danışma Kurulunun 

görevleri şunlardır: 
a) Denetimli serbestlik, yardım ve koruma 

hizmetlerine ilişkin temel ilkeleri belirlemek, 
öneri niteliğinde kararlar almak ve bu kararlan 
ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, 

b) Genel Müdürlük tarafından sunulan, 
şube müdürlükleri ve koruma kurullarının yıl
lık faaliyetlerini değerlendirmek ve önerilerde 
bulunmak, 

c) Şube müdürlükleri ve koruma kurul
larının görevleri ile ilgili olarak hazırlanan 
kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını in
celemek ve önerilerde bulunmak, 

d) Kanunla verilen diğer görevleri yap
mak. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Şube müdürlüğü personelinin özlük işleri 
MADDE 21.- (1) Şube müdürlüklerinde 

görev yapan müdür, psikolog, sosyal çalışmacı, 
sosyolog, öğretmen ve benzeri personelin her 
türlü özlük işlemleri Genel Müdürlükçe, diğer 
personelin ise adalet komisyonlarınca 
yürütülür. 

Gönüllü çalışanlar 
MADDE 22.- (1) Denetimli serbestlik, 

yardım ve koruma hizmetlerinde bu Kanunda 
belirtilen ilkeler gözetilerek gönüllü kişilerden 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(3) Danışma Kurulu her takvim yılında en 
az bir defa toplanır. Başkan, gerekli gördüğü 
hâllerde Danışma Kurulunu toplantıya 
çağırabilir. 

(4) Danışma Kurulunun başkan vekili 
Bakanlık müsteşar yardımcısıdır. Bakanlık 
Müsteşarının bulunmadığı zamanlarda Danış
ma Kuruluna, Bakanlık müsteşar yardımcısı 
başkanlık eder. 

(5) Danışma Kurulunun yazı işleri hizmet
leri Genel Müdürlükçe yürütülür. 

Danışma Kurulunun görevleri 
MADDE 20.- (1) Danışma Kurulunun 

görevleri şunlardır: 
a) Denetimli serbestlik, yardım ve koruma 

hizmetlerine ilişkin temel ilkeleri belirlemek, 
öneri niteliğinde kararlar almak ve bu kararları 
ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, 

b) Genel Müdürlük tarafından sunulan, 
şube müdürlükleri ve koruma kurullarının yıl
lık faaliyetlerini değerlendirmek ve önerilerde 
bulunmak, 

c) Şube müdürlükleri ve koruma kurul
larının görevleri ile ilgili olarak hazırlanan 
kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını in
celemek ve önerilerde bulunmak, 

d) Kanunla verilen diğer görevleri yap
mak. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Şube müdürlüğü personelinin özlük işleri 
MADDE 21.- (1) Şube müdürlüklerinde 

görev yapan müdür, şef, psikolog, sosyal çalış
macı, sosyolog, öğretmen ve benzeri personelin 
her türlü özlük işlemleri Genel Müdürlükçe, 
diğer personelin ise adalet komisyonlarınca 
yürütülür. 

Gönüllü çalışanlar 
MADDE 22.- (1) Denetimli serbestlik, 

yardım ve koruma hizmetlerinde bu Kanunda 
belirtilen ilkeler gözetilerek gönüllü kişilerden 
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de yararlanılabilir. Bu durumda gönüllü 
çalışanlara görev, yetki ve sorumluluk yönün
den kamu görevlililerine ilişkin hükümler uy
gulanır. 

(2) Görevleri nedeniyle gönüllü çalışan
lara karşı işlenen suçlar hakkında kamu görev
lilerine karşı işlenen suçlara, gönüllü çalışan
ların görevleri nedeniyle işledikleri suçlar hak
kında kamu görevlilerinin işledikleri suçlara 
ilişkin hükümler uygulanır. Bunların görevleri 
sebebiyle işlemiş oldukları suçlar hakkında 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görev
lilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 
hükümleri uygulanır. Gönüllü çalışanların 
görevleri sebebiyle işlemiş oldukları suçlarla il
gili olarak soruşturma izni adalet komisyonu 
başkanı tarafından verilir. 

Denetim 
MADDE 23.- (1) Şube müdürlüklerinin 

denetimleri, adalet müfettişleri tarafından 
yapılır. 

(2) Koruma kurullarının işlemleri, adalet 
müfettişleri tarafından denetlenir. 

Personelin eğitimi 
MADDE 24.- (1) Şube müdürlüklerinde 

görevli personele, Ceza İnfaz Kurumları ve 
Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde 
hizmet öncesi, aday memurluk, hizmet içi ve 
görevde yükselme eğitiminin yanı sıra görev
leri ile ilgili eğitim uygulanır. Gerektiğinde 
gönüllü çalışanlara da eğitim verilebilir. 

Diğer kurumların görevleri, teşvik ve iş
birliği 

MADDE 25.- (1) Cumhuriyet başsavcılığı 
aracılığı ile, şube müdürlüklerinin görevlerine 
ilişkin olarak iletilen istemler, kolluk görev
lilerince yerine getirilir. 

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, denetimli 
serbestlik ve yardım ile koruma hizmetinin 
görülmesine katkıda bulunurlar ve denetimli 
serbestlik görevlilerine yardımcı olurlar. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

de yararlanılabilir. Bu durumda gönüllü 
çalışanlara görev, yetki ve sorumluluk yönün
den kamu görevlilerine ilişkin hükümler uy
gulanır. 

(2) Görevleri nedeniyle gönüllü çalışan
lara karşı işlenen suçlar hakkında kamu görev
lilerine karşı işlenen suçlara, gönüllü çalışan
ların görevleri nedeniyle işledikleri suçlar hak
kında kamu görevlilerinin işledikleri suçlara 
ilişkin hükümler uygulanır. Bunların görevleri 
sebebiyle işlemiş oldukları suçlar hakkında 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görev
lilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 
hükümleri uygulanır. Gönüllü çalışanların 
görevleri sebebiyle işlemiş oldukları suçlarla il
gili olarak soruşturma izni adalet komisyonu 
başkanı tarafından verilir. 

Denetim 
MADDE 23.- (1) Şube müdürlüklerinin 

denetimleri, adalet müfettişleri tarafından 
yapılır. 

(2) Koruma kurullarının işlemleri, adalet 
müfettişleri tarafından denetlenir. 

Personelin eğitimi 
MADDE 24.- (1) Şube müdürlüklerinde 

görevli personele, Ceza İnfaz Kurumlan ve 
Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde 
hizmet öncesi, aday memurluk, hizmet içi ve 
görevde yükselme eğitiminin yanı sıra görev
leri ile ilgili eğitim uygulanır. Gerektiğinde 
gönüllü çalışanlara da eğitim verilebilir. 

Diğer kurumların görevleri, teşvik ve iş
birliği 

MADDE 25.- (1) Cumhuriyet başsavcılığı 
aracılığı ile, şube müdürlüklerinin görevlerine 
ilişkin olarak iletilen istemler, kolluk görev
lilerince yerine getirilir. 

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, denetimli 
serbestlik ve yardım ile koruma hizmetinin 
görülmesine katkıda bulunurlar ve denetimli 
serbestlik görevlilerine yardımcı olurlar. 
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(3) Psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, 
eğitim uzmanı, öğretmen ve benzeri personeli 
çalıştıran kurum ve kuruluşlar ihtiyaç hâlinde 
şube müdürlüğünün bu nitelikte personel is
temine yardımcı olurlar. 

(4) Aile ve çocuk mahkemelerinde görevli 
benzeri personel, şube müdürlüğünün önerisi 
ve Cumhuriyet başsavcılığının talebi üzerine 
denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hiz
metlerine yardımda bulunur. 

(5) Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve der
nekler, gönüllü gerçek ve tüzel kişiler denetim
li serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerine 
katkıda bulunmaya teşvik edilir. 

Malî hükümler 
MADDE 26.- (1) Denetimli serbestlik ve 

yardım ile koruma hizmetlerini yürütmek üzere 
bu Kanun ile oluşturulan taşra teşkilâtında 
görevli Devlet memurları, hizmet sınıfı, unvan 
ve derecelerine göre ceza infaz kurumları ve 
tutukevlerinde görev yapan emsallerine 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci 
maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlar
dan yararlanırlar. 

(2) Danışma Kurulunun toplantılarına 
katılan üyelere 6245 sayılı Harcırah Kanunu 
hükümlerine göre harcırah ödenir. 

(3) Denetimli serbestlik ve yardım ile 
koruma hizmetleri için Bakanlık bütçesine yeter
li ödenek konulur. Bu hizmetlerde çalışan gönül
lülere, talepleri üzerine fiilen çalıştıkları her gün 
için ulaşım ve iaşe giderleri karşılığı olarak 
yapılacak günlük ödeme tutan ve tüm gönül
lülere ödeme yapılabilecek yıllık toplam gün 
sayısı bütçe kanunlarıyla belirlenir. Bu ödemeler
den herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. 

Yönetmelik 
MADDE 27.- (1) Danışma Kurulu, Daire 

Başkanlığı, şube müdürlükleri ve koruma 
kurullarının teşkilât, görev, çalışma, disiplin ve 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(3) Psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, 
eğitim uzmanı, öğretmen ve benzeri personeli 
çalıştıran kurum ve kuruluşlar ihtiyaç hâlinde 
şube müdürlüğünün bu nitelikte personel is
temine yardımcı olurlar. 

(4) Aile ve çocuk mahkemelerinde görevli 
benzeri personel, şube müdürlüğünün önerisi 
ve Cumhuriyet başsavcılığının talebi üzerine 
denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hiz
metlerine yardımda bulunur. 

(5) Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve der
nekler, gönüllü gerçek ve tüzel kişiler denetim
li serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerine 
katkıda bulunmaya teşvik edilir. 

Malî hükümler 
MADDE 26.- (1) Denetimli serbestlik ve 

yardım ile koruma hizmetlerini yürütmek üzere 
bu Kanun ile oluşturulan taşra teşkilâtında 
görevli Devlet memurları, hizmet sınıfı, unvan 
ve derecelerine göre ceza infaz kurumları ve 
tutukevlerinde görev yapan emsallerine 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci 
maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlar
dan yararlanırlar. 

(2) Danışma Kurulunun toplantılarına 
katılan üyelere 6245 sayılı Harcırah Kanunu 
hükümlerine göre harcırah ödenir. 

(3) Denetimli serbestlik ve yardım ile 
koruma hizmetleri için Bakanlık bütçesine yeter
li ödenek konulur. Bu hizmetlerde çalışan gönül
lülere, talepleri üzerine fiilen çalıştıkları her gün 
için ulaşım ve iaşe giderleri karşılığı olarak 
yapılacak günlük ödeme tutan ve tüm gönül
lülere ödeme yapılabilecek yıllık toplam gün 
sayısı bütçe kanunlanyla belirlenir. Bu ödemeler
den herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. 

Yönetmelik 
MADDE 27.- (1) Danışma Kurulu, Daire 

Başkanlığı, şube müdürlükleri ve koruma 
kurullarının teşkilât, görev, çalışma, disiplin ve 
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denetimine ilişkin esas ve usuller, kadrolu veya 
gönüllü çalışanların sınav, atama, görevde yük
selme, görev, yetki ve sorumlulukları, nitelik
leri, nakil, sicil, disiplin, eğitim ve benzeri öz
lük işlemleri ile malî hükümlere ilişkin esas ve 
usuller ile diğer hususlar bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri 
alınarak Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle 
düzenlenir. 

Kadro ihdası 
MADDE 28.- (1) Ekli (1), (2) ve (3) sayılı 

listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye ekli (I) ve (II) sayılı 
cetvellerin Adalet Bakanlığına ait bölümlerine 
eklenmiştir. 

GEÇİCÎ MADDE 1.- (1) Bu Kanun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde teş
kilâtlanma tamamlanır. 

(2) Kuruluşunda şube müdürü ihtiyacını 
karşılamak üzere, bu Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, şube 
müdürlüklerine; hukuk, siyasal bilgiler ve 
eğitim bilimleri fakülteleri ile fakülte ve yük
sek okulların kamu yönetimi, sosyal hizmetler, 
sosyoloji, psikoloji gibi dört yıllık eğitim veren 
bölümlerinden mezun, olumlu sicil almış, mes
leğin niteliklerini taşıyan ve adliye ve ceza in
faz kurumlarında en az dört yıldan beri görev 
yapmakta olan personelden Bakanlıkça yazılı 
ve mülakat sınavından başarılı olanlar arasın
dan atama yapılır. 

GEÇİCÎ MADDE 2.- (1) Şube müdürlük
lerinin araç, gereç ve diğer ihtiyaçları bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 
ay içinde satın alma veya kiralama yoluyla sağ
lanır, bu amaçla Bakanlık bütçesine yeteri 
kadar ödenek aktarılır. 

GEÇİCİ MADDE 3.- (1) Bu Kanunla ön
görülen şube müdürlüklerinin kuruluşu, 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

denetimine ilişkin esas ve usuller, kadrolu veya 
gönüllü çalışanların sınav, atama, görevde yük
selme, görev, yetki ve sorumlulukları, nitelik
leri, nakil, sicil, disiplin, eğitim ve benzeri öz
lük işlemleri ile malî hükümlere ilişkin esas ve 
usuller ile diğer hususlar bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri 
alınarak Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle 
düzenlenir. 

Kadro ihdası 
MADDE 28.- (1) Ekli (1), (2) ve (3) sayılı 

listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye ekli (I) ve (II) sayılı 
cetvellerin Adalet Bakanlığına ait bölümlerine 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1.- (1) Bu Kanun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde teş
kilâtlanma tamamlanır. 

(2) Kuruluşunda şube müdürü ihtiyacını 
karşılamak üzere, bu Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, şube 
müdürlüklerine; hukuk, siyasal bilgiler ve 
eğitim bilimleri fakülteleri ile fakülte ve yük
sek okulların kamu yönetimi, sosyal hizmetler, 
sosyoloji, psikoloji gibi dört yıllık eğitim veren 
bölümlerinden mezun, olumlu sicil almış, mes
leğin niteliklerini taşıyan ve adliye ve ceza in
faz kurumlarında en az dört yıldan beri görev 
yapmakta olan personelden Bakanlıkça yazılı 
ve mülakat sınavından başarılı olanlar arasın
dan atama yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2.- (1) Şube müdürlük
lerinin araç, gereç ve diğer ihtiyaçları bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 
ay içinde satın alma veya kiralama yoluyla sağ
lanır, bu amaçla Bakanlık bütçesine yeteri 
kadar ödenek aktarılır. 

GEÇİCİ MADDE 3.- (1) Bu Kanunla ön
görülen şube müdürlüklerinin kuruluşu, 
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buralarda görev yapacak personelin atanması, 
göreve başlaması ve eğitimi gibi işlemler 
sonuçlanıncaya kadar bu Kanunla verilen 
görevler, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, 
eğitim uzmanı ve benzeri personeli çalıştıran 
kamu kurum ve kuruluşlarından veya aile ve 
çocuk mahkemelerinde görevli benzeri per
sonelden, geçici görevlendirme veya yardım 
suretiyle yerine getirilir. 

(2) Birinci fıkra hükmüne göre kamu 
kurum veya kuruluşlarından geçici görevlendir
me suretiyle yararlanılan personelin her türlü 
malî ve özlük haklan saklı olup, malî ve özlük 
haklan kendi kurumları tarafından karşılanır. 

(3) Bu Kanunda öngörülen şube müdürlük
leri teşkilâtlanıncaya kadar denetimli serbestlik 
ve yardım hizmetlerini yürütmek üzere adalet 
komisyonlannm bulunduğu Cumhuriyet başsav
cılıkları nezdinde geçici bürolar kurulur. 
Bürolann amirlik görevini yürütmek üzere, 
Bakanlık onayı ile ceza infaz kurumu per
sonelinden bu görevi yürütebilecek olanlardan 
biri ve adalet komisyonunca yönetim hizmet
lerini yürütecek yeteri kadar personel geçici 
olarak görevlendirilir. Şube müdürlüklerinin teş
kilâtlanmasından sonra bu bürolardaki her türlü 
araç gereç şube müdürlüklerine devrolunur. 

(4) Geçici görevlendirme talepleri, geçici 
büro amirinin önerisi ve bağlı oldukları Cum
huriyet başsavcılığının talebi üzerine ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlannca yerine getirilir. 
Çocuk ve aile mahkemelerinde görevli benzeri 
personelin geçici görevlendirilmesinde ilgili 
hâkimin muvafakati aranır. 

(5) Geçici görevlendirme altı ay süreyle 
yapılır. Bu süre, görevlendirmedeki usule uy
gun olarak bir defaya mahsus olmak üzere altı 
aya kadar uzatılabilir. 

(6) Asıl memuriyet mahalli veya yerleşim 
yerleri dışında, bürolarda geçici olarak görev
lendirilen personele 6245 sayılı Harcırah 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

buralarda görev yapacak personelin atanması, 
göreve başlaması ve eğitimi gibi işlemler 
sonuçlanıncaya kadar bu Kanunla verilen 
görevler, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, 
eğitim uzmanı ve benzeri personeli çalıştıran 
kamu kurum ve kuruluşlarından veya aile ve 
çocuk mahkemelerinde görevli benzeri per
sonelden, geçici görevlendirme veya yardım 
suretiyle yerine getirilir. 

(2) Birinci fıkra hükmüne göre kamu 
kurum veya kuruluşlanndan geçici görevlendir
me suretiyle yararlanılan personelin her türlü 
malî ve özlük haklan saklı olup, malî ve özlük 
haklan kendi kurumlan tarafından karşılanır. 

(3) Bu Kanunda öngörülen şube müdürlük
leri teşkilâtlanıncaya kadar denetimli serbestlik 
ve yardım hizmetlerini yürütmek üzere adalet 
komisyonlannm bulunduğu Cumhuriyet başsav
cılıkları nezdinde geçici bürolar kurulur. 
Büroların amirlik görevini yürütmek üzere, 
Bakanlık onayı ile ceza infaz kurumu per
sonelinden bu görevi yürütebilecek olanlardan 
biri ve adalet komisyonunca yönetim hizmet
lerini yürütecek yeteri kadar personel geçici 
olarak görevlendirilir. Şube müdürlüklerinin teş
kilâtlanmasından sonra bu bürolardaki her türlü 
araç gereç şube müdürlüklerine devrolunur. 

(4) Geçici görevlendirme talepleri, geçici 
büro amirinin önerisi ve bağlı olduklan Cum
huriyet başsavcılığının talebi üzerine ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilir. 
Çocuk ve aile mahkemelerinde görevli benzeri 
personelin geçici görevlendirilmesinde ilgili 
hâkimin muvafakati aranır. 

(5) Geçici görevlendirme altı ay süreyle 
yapılabilir. Bu süre, görevlendirmedeki usule 
uygun olarak bir defaya mahsus olmak üzere 
altı aya kadar uzatılabilir. 

(6) Asıl memuriyet mahalli veya yerleşim 
yerleri dışında, bürolarda geçici olarak görev
lendirilen personele 6245 sayılı Harcırah 
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Kanunu hükümlerine göre kazanmış oldukları 
dereceye uygun olarak Devlet memurlarına 
ödenen miktarda harcırah ödenir. 

Yürürlük 
MADDE 29.- (1) Bu Kanunun; 
a) 24 üncü, 27 nci, geçici 1 inci ve geçici 

3 üncü maddeleri yayımı tarihinde, 
b) Diğer maddeleri 1.4.2005 tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 30.- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Kanunu hükümlerine göre kazanmış oldukları 
dereceye uygun olarak Devlet memurlarına 
ödenen miktarda harcırah ödenir. 

Yürürlük 
MADDE 29.- (1) Bu Kanun yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 30.- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı V. 
A. Aksu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

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 
A.Koç 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 

KURUMU 
TEŞKİLÂTI 

UNVAN 
Daire Başkanı 
Tetkik Hâkimi 

(1) SAYILI LİSTE 
: ADALET BAKANLIĞI 
: MERKEZ 

(II) SAYILI CETVEL 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

(MESLEK MENSUPLARI) 
SERBEST 

DERECE 
1 
3 

TOPLAM 

KADRO 
ADEDİ 

1 
3 

4 

TUTULAN 
KADRO 
ADEDİ 

_ 

TOPLAM 
1 
3 

4 

(2) SAYILI LİSTE 
KURUMU : ADALET BAKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI : MERKEZ 

(I) SAYILI CETVEL 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

SERBEST TUTULAN 

SINIF 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
SH 
SH 
EOH 

UNVAN 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şef 
Şef 
Şef 
VH.K.I. 
Memur 
Sosyolog 
Sosyal Çalışmacı 
Psikolog 
Öğretmen 

DERECE 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
9 
9 
8 
8 
8 
8 

TOPLAM 

KADRO 
ADEDİ 

1 
2 
2 
4 
3 
3 

15 
10 
5 
5 
5 
5 

60 

KADRO 
ADEDİ 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

_ 

TOPLAM 
1 
2 
2 
4 
3 
3 

15 
10 
5 
5 
5 
5 

60 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 

KURUMU 
TEŞKİLÂTI 

UNVAN 
Daire Başkam 
Tetkik Hâkimi 

(1) SAYILI LİSTE 
: ADALET BAKANLIĞI 
: MERKEZ 

(II) SAYILI CETVEL 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

(MESLEK MENSUPLARI) 
SERBEST 
KADRO 

DERECE ADEDİ 
1 1 
3 3 

TOPLAM 4 

TUTULAN 
KADRO 
ADEDİ 

-
-

_ 

TOPLAM 
1 
3 

4 

(2) SAYILI LİSTE 

KURUMU : ADALET BAKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI : MERKEZ 

SINIF 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
SH 
SH 
EOH 

UNVAN 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şef 
Şef 
Şef 
V.H.K.I. 
Memur 
Sosyolog 
Sosyal Çalışmacı 
Psikolog 
Öğretmen 

(I) SAYILI CETVEL 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

DERECE 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
9 
9 
8 
8 
8 
8 

TOPLAM 

SERBEST 
KADRO 
ADEDİ 

1 
2 
2 
4 
3 
3 

15 
10 
5 
5 
5 
5 

60 

TUTULAN 
KADRO 
ADEDİ 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

_ 

TOPLAM 
1 
2 
2 
4 
3 
3 

15 
10 
5 
5 
5 
5 

60 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 878) 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısı ve Çevre 
ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (1/949) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça Adalet, İçişleri, Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonlarına 
havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 19.1.2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-124/279 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
12.1.2005 tarihinde kararlaştırılan "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısı" ile 
gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Yaşamın temel öğelerinden olan toprak, ekonomisi büyük ölçüde tarımsal üretime bağlı olan 
ülkemizde, önemli bir üretim faktörüdür. Ancak, asırlardır pek çok medeniyete beşiklik yapmış olan 
Anadolu topraklarında, yoğun arazi kullanımı, aşın otlatma, yangınlar ve tarla açma gibi nedenler
le doğal bitki örtüsü tahribata uğramış, bozulan doğal dengeler sonucu bazı bölgelerimizde erozyon 
bir felaket haline gelmiştir. 

Günümüzde ise hızlı nüfus artışı ile teknolojik ve endüstriyel gelişmeler yeni konutların, fab
rikaların ve yolların yapımını zorunlu kılmaktadır. Maalesef bu gereksinmeler çoğu kez arazinin 
kullanım amacı, topografyası ve bitki örtüsü tahrip edilerek karşılanmaktadır. Arazinin doğal özel
likleri gözetilmeden tarım, mera, orman alanı veya tarım dışı amaçlı kullanılması erozyon, çorak
laşma, kirlenme gibi arazi bozulmalarını artırmakta ve ülkede ekonomik kayıplar yanında ekolojik 
kayıpları da beraberinde getirmektedir. 

Kuşkusuz topraktan çeşitli amaçlar için yararlanılacaktır. Ancak günümüz teknolojik koşul
larında arzı artınlamayan, yerine geçebilecek bir eşdeğeri olmayan, oluştuğu yerde iken daha üret
ken olabilen, oluşumu asırlar sürmesine rağmen kaybı dakikalar içinde gerçekleşebilen ve kıt bir 
kaynak olan topraktan alınan ürün gittikçe azalmaktadır. Bu nedenlerden dolayı öncelikle üretken 
tarım topraklarının ve arazi bütünlüğünün çok iyi korunması gerekmektedir. 

Toprak kaynaklarımızın korunması, geliştirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve en üst 
düzeyde üretimde kullanılması çok iyi hazırlanmış arazi kullanım planlarıyla mümkün olacaktır. 
Arazi kullanım planları ile tarım için uygun olmayan verimsiz araziler belirlenerek, gerekli altyapı 
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düzenlemelerinin getirilmesi suretiyle sanayi için mekan ve hammadde, kentleşme ve turizm için 
yerleşim yeri olarak tahsis edilecek ve böylece tarım dışı kullanımlara uygun alternatifler yaratıl
dığından tarım alanlarının tahribi azalacaktır. Diğer taraftan özellikleri tarımsal kullanıma uygun ol
mayan arazilerin toprak işlemeli tarımdan mera veya orman gibi kullanımlara dönüştürülmesi bu 
alanlardaki arazi bozulmalarını önleyecek, tarımsal kullanımı daha ekonomik olan alanların da 
tarıma kazandırılması sağlanacaktır. 

Bu nedenle her şeyden önce "üretilemeyen kaynak bir avuç toprak" gerçeğinin toplumun her 
kesimi tarafından bilinçli bir yaşam anlayışı haline dönüşmesi sağlanmalıdır. Tanımlanan bu yeni 
tutum ve anlayış biçimi ekonomik, toplumsal, teknolojik, finansal ve hukuksal boyutları içeren bir 
sürecin hayata geçirilmesini gerektirmektedir. Bu sürecin en önemli aşamalarından biri, hatta süreci 
başlatacak olan güç yasal düzenlemelerdir. 

Ancak hukuk sistemimizde yer alan bazı kanunlarda; topraklann durumu yalnızca mülkiyet 
gözetilerek ele alınmış, topraklann üretim gücünün korunması, geliştirilmesi ve tanm işletmelerinde 
optimum parsel büyüklüğü oluşturulması gibi durumları düzenleyen özel bir kanun çıkarılmamıştır. 

Toprak varlığımızın yoğun ve yaygın bir şekilde kaybolmasına neden olan bu yasal boşluğu 
gidermek ve tarımın en önemli girdilerinden olan toprağın, tanmın diğer konulanyla birlikte ele 
alınmasını ve hizmetlerin bütünlük içerisinde yürütülmesini sağlamak, arazilerin ekonomik ve 
ekolojik kazanımlar gözetilerek planlı kullanım ilkelerini belirlemek amacıyla bu Kanun Tasarısı 
hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Üretilemeyen doğal bir kaynak olan toprakların kaybı ve bozulması, doğal nedenler 

yanında, genellikle çeşitli ihtiyaçlar için plansız ve yanlış arazi kullanımı sonucu ortaya çıkmak
tadır. Madde ile, Kanunun amacının doğal veya yapay olaylar sonucu meydana gelen toprak ve arazi 
bozulmalarının ve kayıplannın giderilmesi olduğu ifade edilmiştir. 

Madde 2.- Kanunun kapsamı belirtilmiştir. 
Madde 3.- Kanunda geçen ifadelerin tanımları yapılmıştır. 
Madde 4.- Mülkiyet hakkının kullanımı sırasında toprağın fonksiyonlannı dengeli ve eksiksiz 

olarak yerine getirmesini sağlamak amacıyla araziyi kullananların Kanun kapsamındaki önlemleri 
almakla yükümlü oldukları hükme bağlanmaktadır. 

Madde 5.- Kanunun gerektirdiği işlemlerin katılımcı, hızlı ve etkin yürütülebilmesi amacıyla 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla her ilde Top
rak Koruma Kurulu oluşturulması öngörülmektedir. 

Madde 6.- Toprak Koruma Kurullannın görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. 
Madde 7.- Toprak ve arazinin korunması, geliştirilmesi ve kullanımı sürecinde dengeli ve en 

verimli sonuca ulaşmak toprağın bütün yönleriyle iyi tanınmasına bağlıdır. Toprağın değişik kul
lanımlar karşısındaki davranıştan onlann morfolojik ve genetik özellikleriyle yakından ilgilidir. Top
raklann fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikleri ve diğer morfolojik ve genetik özelliklerini belir
lemek amacıyla yurt çapında aynntılı toprak etütlerinin yapılması, yapılan toprak etütleri sonucu top
raklann mevcut genetik, morfolojik ve fızyografik özellikleri, arazilerin kullanım potansiyeli, 
yeteneği, problemleri ve ihtiyaç duyulan diğer özellikleri belirlenmektedir. Bu bilgilerin sistemli bir 
şekilde planlamacılara ve kullanıcılara sunulması için standart ölçekte haritalanması gerekir. 
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Ülkemizde ihtiyaç duyulan gıda, yem, lif ve diğer bitkisel üretimi önemli derecede etkileyen 
tarım arazilerinin niteliklerine göre belirlenerek sınıflandırılması bu kaynağın korunması, geliştiril
mesi ve verimli kullanılmasında önemli yer tutmaktadır 

Madde ile, ülkemizde toprak ve arazi varlığının belirlenmesi, sınıflandırılması, toprak ve arazi 
ile ilgili standartlar ve haritaların hazırlanması ve veri tabanının oluşturulmasının çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Madde 8.- Yurdumuzda tarım yapılan arazilerin parsel büyüklükleri; başta mirasçılar arasında 
yapılan arazi paylaşımı veya ticari amaçlı arazi satışlarından kaynaklanan bölünme olmak üzere çeşit
li nedenlerde küçülmekte ve ekonomik olmaktan çıkmaktadır. Küçülen parsellerde ileri tarım tek
nolojileri ve girdilerinin kullanılması zor veya ekonomik değildir. Çoğu zaman kaynak israfı ve arazi 
bozulması sürecinin hızlanarak artmasının nedeni yine küçülen parsellerde yapılan yoğun tarımsal 
faaliyetlerdir. İleri teknolojilerin tarımsal üretimde kullanılması ve tarımsal işletmenin sahip olduğu 
tarımsal arazi parsellerinin yeter büyüklükte olması işletme ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. 

Yurdumuzda ekolojik çeşitlilik, ekonomik ve sosyal yapıdaki farklılıklar nedeniyle; tarımsal 
üretim şekilleri ve bitki deseni de yörelere göre farklıdır. Madde ile, parsel büyüklüklerinin 
yapılacak araştırmalarla yörelere göre yeter büyüklükte belirlenmesi hükmü getirilmiştir. 

Madde 9.- Günümüzde gerek doğal olaylar gerekse insan faaliyetleri sonucu yeryüzünde 
bulunan toprak kaynaklarının bozulması ve yok olması hızla devam etmektedir. Doğal olayların 
meydana getirdiği bozulmalar büyük oranda arazi kullanılırken bilinçsiz insan faaliyetleri ile hız-
landırılmaktadır. 

Arazinin kullanım amacı ne olursa olsun etkilediği alan ve çevresinde bulunan toprakların 
zarar görmemesi için fiziksel, kültürel ve benzeri tedbirleri içeren, toprak korumaya esas planlar 
ve/veya projeler hazırlanması, uygulanması ve bunlara uyulması meydana gelecek zararları ön
leyecektir. 

Madde ile arazilerin; yeteneğine uygun planlanması ve kullanım planlarında belirtilen amaçlar 
dışında kullanılmaması amacıyla, her türlü arazi kullanımlarında toprak korumayı temel ilke edinen 
arazi kullanım, tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projeleri ile toprak koruma projelerinin hazır
lanması öngörülmektedir. 

Madde 10.- Yurdumuzda çeşitli amaçlarla ve değişik kişi veya kuruluşlar tarafından arazi kul
lanım planları yapılmakla beraber bir bütünlük ve uyum mevcut değildir. 

Ülkemiz ekonomisi için önemli olan tarım, mera ve orman arazilerinin; doğal yapı, ekolojik, 
ekonomik ve toplumsal veriler gözetilerek bilimsel esaslara göre belirlenmesi; koruma, geliştirme 
ve kullanma sürecinde isabetli kararların alınmasına yardımcı olacaktır. 

Çayır, mera ve orman arazilerinin belirlenmesi aşamasında; arazilerin yeteneğine uygun kul
lanımını sağlamak; arazi ve toprakların sınıflandırılması, haritalanması ve veri tabanı oluşturul
masında ihtiyaç duyulan standartları oluşturmak ve uygulamada yurt çapında bütünlüğünü sağ
lamak üzere ülkemiz topraklarının tamamının toprak ve arazi sınıflaması yapılması, muhtemel yan
lış kullanımları ve standart oluşturmadaki kargaşayı önleyeceği gibi arazinin daha ekonomik ve 
bilimsel esaslara uygun kullanımını da temin edecektir. 

Madde ile; çeşitli sektörlere tahsis amacıyla yapılan planların toprak ve arazide bozulma ve 
kayıplara neden olmaması için planlama yapılacak alanın seçiminde ve seçilen alanın planlanmasın-
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da topraklan korumanın temel ilke olması ve bu Kanunda öngörülen tedbirlerle birlikte arazi kul
lanım planlarının yapılması hükmü getirilmiştir. 

Madde 11.- Toprak kaybı ve bozulmasına doğrudan veya dolaylı olarak neden olan tarımsal 
faaliyetlerin önlenmesi; bu faaliyetlerin koruma, geliştirme ve verimli kullanma tekniklerine uygun 
olması ile mümkün olmaktadır. 

Madde ile; tarımsal faaliyet yapılan arazilerin yeteneğine uygun planlanması ve toprak kaybına 
veya bozulmasına neden olan yanlış uygulamalann giderilmesi için tarımsal amaçlı arazi kullanım 
plan ve projeleri hazırlanması hükmü getirilmiştir. 

Tanmsal amaçlı arazi kullanımlarında hazırlanacak plan veya projeler; toprağın işleme şekli, 
bitki deseninin seçimi, münavebe, ekim, dikim, sulama, ilaç ve gübre kullanımı gibi konularda, top
rağın bozulması veya yok olmasını önleyecek her türlü arazi kullanım tekniklerini ve diğer fiziksel 
ve kültürel tedbirleri içerir. 

Bu plan ve projeler parsel bazında yapılacağı gibi benzer ekolojik, ekonomik, toplumsal yapı 
ve arazi özelliklerine sahip yöreleri kapsayacak şekilde de hazırlanabilir. Plan veya projeler yapılır
ken kullanıcılann görüşlerinin ve maddi katkılarının alınması esası da getirilmiştir. 

Madde 12.- Madde ile; ülke topraklannın heyelan, sel oyuntusu gibi doğal olaylar ve insan 
faaliyetleri sonucu yapılan kazı veya dolgu ile tahribini önlemek, arazilerin planlı kullanılarak 
yatırımların uygun yerlere yönlendirilmesi için toprak koruma projesi hazırlanması öngörülmüştür. 

Toprak koruma projeleri toprağın kimyasal, fiziksel, biyolojik bozulmasını önleyecek her tür
lü imalat, inşaat, kültürel ve diğer tedbirler ile tarım dışı kullanılan alandan çıkarılan toprakların 
kullanımı veya zararsız bir şekilde doğaya bırakılmasını kapsamalıdır. Bu projelerin hazırlanması 
ve konu ile ilgili yetki ve sorumluluklar, Bakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenecektir. 

Madde 13.- Ekolojik ve toplumsal dengelerin oluşması ve milli ekonominin gelişmesinde 
önemli yeri olan mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, orman ve mera arazilerinin korunarak 
amacına uygun kullanılması, ülkenin genel ihtiyaçlan gözetilerek planlanması; kalkınmanın ve 
ulusal sorumluluk bilincinin kaçınılmaz bir gereğidir. 

Doğal üretim kaynaklarının başında gelen toprak kaynaklannın miktan yurdumuzda oldukça 
sınırlı olup bugün olduğu gibi gelecek nesillerin de gıda, yem, lif ve yenilenebilir enerji üretiminin 
yegane kaynağı ve teminatıdır. Son zamanlarda bu kaynaklar amaç dışı veya yanlış kullanılarak, 
çeşitli şekillerde kirlenip bozulmakta ve üretim ortamı olmaktan çıkmaktadır. 

Alternatifler bulunmasına karşın yatırımcılar; ulaşım, haberleşme, düşük inşaat maliyeti, ener
ji gibi temel altyapı kolaylıklannın bulunması nedeniyle bitkisel üretim potansiyeli yüksek arazileri 
yatırım için tercih edebilmektedir. Böylece amaç dışı kullanılan bu araziler bir daha geri dön
meyecek şekilde bitkisel üretim kabiliyetini yitirmektedir. 

Madde ile; amaç dışı kullanımların şartlan ve amaç dışına çıkarmanın yöntemi belirtilmektedir. 
Ayrıca arazi kullanımında izin verme yetkisi olan tüm birimlerin kanunen sorumlu oldukları 

yerler için arazi kullanımı ve gerekli olan yerlerde toprak koruma projesi olmadan tarım arazilerinin 
tarım dışı amaçlarla kullanılmasına izin veremeyecekleri hükme bağlanmaktadır. 

Madde 14.- Tarım arazileri kısıtlı olan ülkemizin, tarımsal üretim kapasitesi yüksek alanlannı 
özenle korumak ve geliştirmek ilkesinden yola çıkılarak, bu niteliği taşıyan büyük ovaların korun
maya alınarak Türkiye'nin bitkisel ürün ihtiyacının bugün ve gelecek için güvence altına alınması 
amaçlanmaktadır. 
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Madde 15.- Madde ile; erozyonla zamanında ve etkin olarak mücadele edilebilmesi amacıyla 
erozyona duyarlı arazilerin belirlenmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koor
dinasyonun sağlanması öngörülmüştür. Böylece, günümüzün ve geleceğin büyük doğal afeti toprak 
erozyonu ve onun kaçınılmaz sonucu çölleşme ile mücadele sağlanacak ve aynı zamanda büyük 
harcamalar yapılarak milli ekonomiye kazandırdığımız baraj, gölet veya rezervuar havzalarında 
erozyon önleme çalışması yapılarak bu tesislerin ömürleri uzatılmış olacaktır. 

Madde 16.- Madde ile, tarım dışı faaliyetlerden kaynaklanan katı, sıvı, gaz atıklar ile gübre, ilaç ve 
benzeri tarım girdilerinin aşın ve yoğun kullanımı sonucu oluşan kalıntıların toprağı kirletici ve bozucu 
olumsuzluklarının giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik hükümler belirtilmiştir. 

Madde 17.- Madde ile; tarım arazilerinin korunarak verimli kullanılmasını ve ıslahını sağlamak ve 
tarım arazilerine yönelik tüm ekonomik girdilerin etkinliğini artırmak amacıyla yapılacak isteğe bağlı 
veya zorunlu arazi toplulaştırması çalışmaları ile; yeter işletme büyüklüğünün altında kalan küçük iş
letmelere ait parseller ve Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan araziler kullanılarak, yeter işletme 
büyüklüğündeki yeni parseller oluşturulması ve oluşturulan yeni parsellerle yeter büyüklükte tarım 
arazisi bulunmayan tarım işletmelerinin yeterliliğinin sağlanmasına yönelik hükümler getirilmiştir. 

Madde 18.- Madde ile; arazi kullanımı ve toprak koruma ile ilgili konularda Kanunun öngör
düğü tedbirlerin alınması ve planlara uyulması hususlarındaki denetim Bakanlık ve valiliklere veril
miş, teknik denetimlerin ise Bakanlıkça yapılacağı belirtilmiştir. Ayrıca kurul, üyeleri ve sivil top
lum kuruluşlarının, tespit ettikleri, arazi bozulmaları ve toprak kayıpları ile ilgili faaliyetler hakkın
da kurullara ihbarda bulunabilmeleri imkanı getirilmiştir. Böylece kamu ve sivil toplum örgütlerinin 
konuya duyarlı hale getirilmesi ve Kanunun uygulanmasında etkinliğin sağlanması hedeflenmiştir. 

Madde 19.- Tarımsal faaliyet yapılan araziler insan aktivitelerinin en yoğun olduğu alanlardır. 
Toprak işlemeden hasada, her türlü girdi kullanımından zararlılarla mücadeleye kadar bir çok 
faaliyette koruma, geliştirme ve verimli kullanma hedef olmalıdır. Toprakların kirlenmesi, bozul
ması veya bulunduğu yerde fonksiyonlarını yerine getirmesinin engellenmesi sonucunu doğuran, 
arazinin yeteneğine uygun olmayan her türlü tarımsal faaliyetin önlenmesi ve yeteneğine uygun 
kullanımların teşvik edilmesi, hazırlanan kullanım planlarına uyulması ve aykırı davranışlar sonucu 
meydana gelen kayıplar ve zararların valilikler tarafından giderilmesi ve giderilirken yapılan mas
rafların sebebiyet verenler tarafından karşılanması gerekmektedir. 

Toprağa katı, sıvı, gaz veya radyoaktif halde doğrudan veya dolaylı yollarla karışarak toprağın 
verimliliğini ve üretkenliğini olumsuz yönde etkileyen ve toprak bozulmasına neden olan her türlü 
faaliyet yasaklanmaktadır. Bu tür faaliyetler tespit edildiğinde derhal durdurulur, meydana gelen 
zararlar ilgili ve sorumlular tarafından karşılanır. Gerekli tedbirler alınmadan bu tür zararlı faaliyet
lere izin verilmez. Madde ile; miktar ve esas olarak zararlı olan sanayi ve evsel atıklar, radyoaktif 
maddeler, tarımsal gübre ve ilaçların yanlış kullanımı gibi kirliliğe ve toprak bozulmasına neden 
olan çeşitli faaliyetin önlenebilmesi amacıyla idari para cezaları öngörülmektedir. 

Madde 20.- Toprak bozulmalarının önlenmesi ve izinsiz arazi kullanımı ile hazırlanan plan ve 
projelere aykırı faaliyetlerin önlenmesi için gerekli tedbirler ve yaptırımlar ile cezaların uygulanma 
esasları düzenlenmiştir. 

Madde 21.- Kanunda belirtilen idari cezaların verilmesi ve uygulanmasına ilişkin hususlar 
düzenlenmektedir. 
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Madde 22.- Madde ile; Kanunda çıkarılması öngörülen yönetmeliklerin hazırlanması için bir 
yıl süre belirlenerek, Kanunun işlerlik kazanabilmesi ve olabilecek gecikmelerin önlenmesi ön
görülmüştür. 

Madde 23.- Madde ile; 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına (c) ben
di ilave edilerek, tarım arazilerinin Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri doğrul
tusunda gerekli izinler alınmadan planlanamayacağı hükmü getirilmiştir. 

Madde 24.- Madde ile; 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
değiştirilerek, sulu ve kuru arazi aynmının; uygulama alanlarıyla sınırlı olarak uygulanan ve halk 
sulamalarını içermeyen 3083 sayılı Sulama Alanlannda Arazi Düzenlenmesine Dair Tanm Refor
mu Kanunundaki tanıma göre değil, ülke çapında uygulanacak olan Toprak Koruma ve Arazi Kul
lanımı Kanununa göre yapılması hükme bağlanmıştır. 

Madde 25.- Madde ile, uygulamada doğması muhtemel farklı yaklaşımları önlemek için Mera 
Kanununda bazı değişiklikler yapılmaktadır. Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) 
bendinde yapılan değişiklikle, su ürünleri üretim alanlarında yapılan tarımsal faaliyetlerin alan ih
tiyacı karşılanması amaçlanmıştır. 

14 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, mera sınıflamalarında kullanıl
mayan ve arazilerin yanlış kullanımlardan kaynaklanan bozulmayı önlemek ve arazinin toprak iş
lemeye uygunluğunu belirlemek için geliştirilen arazi kabiliyet sınıflaması fıkradan çıkartılarak 
sadece mera sınıflamalannda kullanılan sınıflama sistemi getirilmiştir. 

Maddeye eklenen fıkra ile, arazilerin ekonomik ve ekolojik gerçeklere uygun kullanımı hedef
lenmiştir. Kullanım bütünlüğü ve arazinin niteliği gözetilerek ülke yararına arazilerin en uygun kul
lanımı düzenlenmektedir. 

Madde 26.- Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve 1.1.2003 tarihinden önce 
kesinleşen imar plânları içerisinde yerleşim yeri olarak işgal edilerek mera olarak kullanımı teknik 
olarak mümkün olmayan yerlerin Hazine adına tescili yapılırken ilgililerden, tahsis amacının değiş
tirilmesine dayalı olarak Mera Kanunu uyarınca ot bedeli adı altında ücret alınmakta, ayrıca tescil 
sonrası arazinin Hazine tarafından ilgiliye satışı sırasında da ikinci bir ücret alınmaktadır. Söz 
konusu arazi zaten mera vasfını kaybetmiş olduğundan ot bedeli adı altında alınan ücret kaldırıl
makta ve aynı arazi için iki defa ücret ödenmesi uygulaması sona erdirilmektedir. 

Geçici Madde 1.- Tasarının ilgili birimlerin görüşüne sunulması ve internet üzerinden 
kamuoyuna duyurulması ile Kanuna yoğun ilginin arttığı 1.1.2004 tarihinden önce gerekli izinler 
alınmadan tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış tanm arazilerinin istenilen amaçla kullanımı için 
Kanunun yürürlük tarihinden sonra altı ay içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi, hazırlanacak top
rak koruma projesine uyulması ve tanm dışı kullanılan arazilerin her metre karesi için iki Yeni Türk 
Lirası para ödenmesi şartıyla izin verileceği hükmü getirilmiştir. Bu arazilerin tarımsal niteliği geri 
kazanılamayacak şekilde bozulduğu için böyle bir düzenlemeye gidilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Madde 27.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 28.- Yürütme maddesidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanarak 19.1.2005 tarihinde TBMM Başkanlığına 

sunulan "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısı", 28.1.2005 tarihinde Esas Komis
yon olarak Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna, Tali Komisyon olarak da Adalet ve İçişleri 
Komisyonuna havale edilmiştir. Komisyonumuz, Tasarıyı kapsam itibariyle çevreyle ve Komis
yonumuzun ihtisas alanıyla ilgili görerek, TBMM İçtüzüğünün 34 üncü maddesi uyarınca talep et
miş, bu talebin uygun görülmesi üzerine, Tasan 11.2.2005 tarihinde de tali olarak Komisyonumuza 
havale edilmiştir. 

Komisyonumuz, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı 
ve Adalet Bakanlığı yetkilileri ile TEMA Vakfı, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Toprak Bilimi 
Derneği gibi sivil toplum Örgütleri temsilcilerinin de katılımıyla 23.2.2005 tarihinde yaptığı 3 üncü 
yasama yılı 5 inci toplantısında Tasanyı ele alarak görüşmüştür. 

Tasarı temel olarak, topraklarımızın kullanımı ve yönetimi için temel ilkeleri belirlemeyi, top
rak ve arazinin korunması, geliştirilmesi ve kullanım sürecinde dengeli ve verimliliği sağlamayı, 
plansız ve yanlış arazi kullanımı sonucu meydana gelen toprak kaybı ve bozulmasını gidermeyi 
amaçlamaktadır. 

Komisyon Başkanı, toplantıyı açış konuşmasında, toprağın doğal çevrenin bir unsuru olduğunu 
ve bu nedenle Çevre Komisyonunu yakından ilgilendirdiğini, Tasarının ülkemizde şimdiye kadar 
düzenlenmemiş bir alanı ilk kez düzenlediğini, dolayısıyla bir kod kanun niteliği taşıdığını, ülkemiz
de doğru toprak ve arazi kullanımının gerçekleşmesi durumunda, milyar dolarla ifade edilecek bir 
katma değerin yaratılabileceği ifade etmiştir. Ülkemizde erozyonla her yıl kaybettiğimiz toprağın bir 
Kıbrıs adası genişliğinde olduğunu, bu topraklarlarla birlikte her yıl kaybettiğimiz bitki besin mad
desinin maddi değerinin ise 1.3 milyar dolar olduğunu, ülkemizde şimdiye kadar tarım arazilerinin 
imara açılması gibi yanlışlar yapıldığını, bu nedenle de topraklarımızın doğru kullanılması ve doğru 
arazi planlaması açılarından Tasannın çok önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Başkanın sunuş konuşmasının ardından yapılan oylama neticesinde, Tasarının Komis
yonumuzu ilgilendirdiği yönleriyle görüşülmesi kabul edilmiştir. Daha sonra Tasarının tümü üzerin
deki görüşmelere geçilmiştir. 

Gerekçenin okunmasından sonra, Tasannın tümü üzerinde söz alan bazı üyelerimiz, ülkemizin 
değerlerinin heba edilmemesi gerektiğini, bugün birçok yerde değerli tanm arazileri üzerinde fabrikalar 
kurulduğunu, organize sanayi bölgelerinin hep kıymetli tanm arazileri üzerinde inşa edildiğini, kentsel 
alanlar yaratılırken tanm arazilerinin kullanıldığını, topraklanmızın yanlış sulama yüzünden veriminin 
düştüğünü, topraklanmızın korunmasına daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

Tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Tasarının Komisyonumuzla ilgili 
görülen maddeleri tek tek ele alınmış ve tartışılmıştır. Bu görüşmelerin sonucunda, Komisyonumuz, 
aşağıdaki değişikliklerin Tasarıda yer almasını ve Esas Komisyon olan Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonuna Komisyonumuz tarafından yapılan değişikliklerin ve Komisyonumuz tarafından or
taya konulan görüşlerin bildirilmesine karar verilmiştir. Buna göre; 
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- Komisyon üyelerimizin, Tasarının "Amaç" başlıklı 1 inci maddesinde yer alan "sürdürülebilir 
kalkınma ilkesi" ibaresinin çevrenin korunmasında yetersiz kalacağı ve kaynakların kalkınma 
amacı doğrultusunda öne çıkarılarak bozulabileceği yönündeki endişelerini dile getirmeleri sonucu, 
"sürdürülebilir çevre öncelikli olarak sürdürülebilir kalkınma" şeklinde değiştirilmesi; arazi kul
lanımının çevre düzeni planlarına uygun olmasının sağlanması açısından da, "çevre düzeni plan 
kararları başta olmak üzere" ibaresinin eklenmesini uygun görmüştür. Bu değişiklikler sonucunda 
"Amaç" başlıklı 1 inci madde Komisyonumuz tarafından aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir: 

"Madde 1.- Bu Kanunun amacı; toprağın doğal ve yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitir
mesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve sürdürülebilir çevre öncelikli olarak sür
dürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, çevre düzeni plan kararlan başta olmak üzere, planlı 
arazi kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemektir." 

- Tasarının "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde, Kanunun kapsamı dışında tutulan alanlara, 'özel 
kanunlarla korunan alanlar'm da ilave edilmesi Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Sahip olduk
ları değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması açısından, ormanlarımızın korunmasında ol
duğu gibi, tarihi, kültürel, estetik ve bilimsel açıdan özel statüde koruma tedbirleri alınmasını gerek
tiren özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar ve tabiat varlıklarımız, çıkarılan özel kanunlarla korun
maktadır. Bu değerlerimizin gereken titizlikle korunmalarının sağlanması yönünde bu maddede de bir 
değişiklik yapılması ve özel kanunlarla korunan alanların da Kanun kapsamı dışında tutulması Komis
yonumuz tarafından gerekli bir değişiklik olarak değerlendirilmiştir. Buna göre, Tasarının "Kapsam" 
başlıklı 2 nci maddesi Komisyonumuz tarafından aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir: 

"Madde 2.- Bu Kanun; 6831 sayılı Orman Kanunu ve özel kanunlarla korunan alanlar kapsamı 
dışında kalan, arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, sınıflan
dırılması, arazi kullanım planlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde toplumsal, 
ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı kullanımların 
önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına ilişkin sorumluluk, görev ve yet
kilerin tanımlanması ile ilgili usul ve esasları kapsar." 

- Tasarının "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin (k) bendinde yer alan "Tarım dışı alanlar" 
tanımı kapsamına, literatürde tarım dışı alanlar olarak geçen "sazlık ve bataklık alanların" da eklen
mesi uygun bulunmuştur. Buna göre, 3 üncü maddenin (k) bendi şu şekilde yeniden düzenlenmiştir: 

"k) Tarım dışı alanlar: Üzerinde toprak bulunmayan çıplak kayaları, daimi karla kaplı alanları, 
ırmak yataklarını, sahil kumullarını, sazlık ve bataklık alanları, askeri alanları, endüstriyel, turizm, 
rekreasyon, iskan, altyapı ve benzeri amaçlarla planlanmış arazileri," 

- Tasarının "Toprak Koruma Kurulunun teşekkülü" başlıklı 5 inci maddesinde, her ilde valinin 
veya valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında oluşacak Toprak Koruma 
Kurulunda temsil edilecek birimler sayılmıştır. Komisyonumuz, 5 inci maddenin 1 inci fıkrasının 
2 nci cümlesine, "özel kanunlarla koruma altına alınmış alanlar" ibaresi eklenmesini ve böylece bu 
alanlarda uygulama yapan birimin yetkili temsilcisinin de Kurulda yer almasının sağlanmasını uygun 
bulmuştur. Buna göre, 5 inci maddenin 1 inci fıkrasının 2 nci cümlesi aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: 

"Kurulun gündeminde bulunan araziler, özel kanunlarla koruma altına alınmış alanlar, Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğünün proje alanı veya 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlen
mesine Dair Kanun ve Tarım Reformu Kanununa göre uygulama alanı ilan edilen yerlerden ise, bu 
alanlarda uygulama yapan birimin temsilcisi de Kurula dahil edilir." 

- Tasarının "Kurulun görevleri" başlıklı 6 nci maddesinin (b) bendinde yer alan, "arazi kul
lanımını gerektiren tüm girişimleri yönlendirmek" ibaresinden sonra gelmek üzere, "ulusal ölçek-
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teki çevre düzeni plan kararlarına uyumu denetlemek" ibaresinin eklenmesi ve bu suretle Kurula 
çevre düzeni planlarına uyulup uyulmadığının denetlenmesi görevinin verilmesi de Komisyonumuz 
tarafından uygun bulunmuştur. 

Ayrıca, Komisyonumuz, yine kurulun görevleri arasına, ayrı bir bent olarak, "konuyla ilgili 
başvurulan değerlendirmek ve yetkililere aktarmak" görevinin eklenmesini de uygun bulmuştur. Bu 
kurulların katılımcılık yönünden güçlendirilmesi bakımından, bir anlamda kamuoyu vicdanı gör
meleri, halkın eğilim ve gözlemlerini yansıtmaları ve eleştirilerini aktarmalarının sağlanması açısın
dan bu türde bir değişikliğin yapılması Komisyonumuzca yararlı olarak değerlendirilmiştir. Buna 
göre, Tasarının 6 ncı maddesinin (b) ve (d) bentleri Komisyonumuzca aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmiştir: 

"b) Arazi kullanımını gerektiren tüm girişimleri yönlendirmek üzere, ulusal ölçekteki çevre 
düzeni plan kararlarına uyumu denetlemek, yerel plan veya projelerin uygulanması amacıyla 
takibini yapmak, 

d) Konuyla ilgili başvuruları değerlendirmek ve yetkililere aktarmak," 
- Tasarının "Arazi kullanım planlarının yapılması" başlıklı 10 uncu maddesi, Komisyonumuz

da ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Maddenin mevcut haliyle, planlama alanında yeni bir karışıklığa yol 
açabileceği, şu anda ülkemizde planlama yetkisine sahip 26'yı aşan kurum olduğu, fiziki planlama 
anlamında zaten bir yetki karmaşası yaşandığı, bu nedenle özellikle bazı alanlarla ilgili yeni bir yet
ki karmaşasına yol açılmaması gerektiği yönünde görüşler oluşmuştur. Bu görüşler neticesinde, özel 
kanunlarla korunan alanların kapsam dışına çıkarılması ve "özel kanunlarla belirlenen veya belir
lenecek alanlarla ilgili kanun hükümleri saklı olmak kaydıyla" arazi kullanım planlarında yer 
verilen kullanım şekillerinin, ilgili kanunlar kapsamında sorumlu bakanlık veya kuruluşlar tarafın
dan değerlendirileceği şeklinde bir düzenlemeye gidilmiştir. 

Komisyonumuz, 10 uncu maddede, arazi kullanım planlarının Bakanlık veya Valilikler tarafın
dan yapılması şeklinde yer alan düzenlemede de bir değişiklik yaparak, arazi kullanım planı yapma 
yetkisinin Bakanlığa ait olması ve Bakanlığın bu yetkisini ihtiyaca göre valiliklere devredebilmesi 
şeklinde bir düzenlemeye gitmeyi uygun bulmuştur. 

Bu doğrultuda, Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aşağıdaki gibi yeniden düzenlen
miştir. 

"Madde 10.- Ülkesel ve bölgesel planlara uyum sağlayacak şekilde, su potansiyeli, toprak veri 
tabanı ve haritaları esas alınarak, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusun
da toprağın niteliği, arazinin yeteneği ve diğer arazi özellikleri gözetilerek fiziki planlamalara veri 
teşkil eden uygun arazi kullanım biçimleri belirlenir. 

Bakanlık tarafından hazırlanacak arazi kullanım planlarında; yerel, bölgesel ve ülkesel ölçekte 
tarım arazileri, mera arazileri, orman arazileri, özel kanunlarla koruma altına alınmış alanlar, yer
leşim alanları, sosyal ve ekonomik amaçlı altyapı tesisleri ile diğer arazi kullanım şekillerine yer 
verilir. Bakanlık arazi kullanım planlarının hazırlanmasını ihtiyaca göre Valiliklere devredebilir. 

Özel kanunlarla belirlenen veya belirlenecek alanlarda ilgili kanun hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla, arazi kullanım planlarında yer verilen kullanım şekilleri, ilgili kanunlar kapsamında 
sorumlu bakanlık veya kuruluşlar tarafından değerlendirilir. 

Tarım arazileri bu Kanunda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere arazi kullanım planlarında 
belirtilen amaçlann dışında kullanılamaz. 
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Arazi kullanım planının hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından hazırlanacak 
yönetmelikle belirlenir." 

- Tasarının "Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerinin hazırlanması" başlıklı 11 inci 
maddesine, ilgililerin sorumluluklarının tanımı açısından yararlı olacağı düşüncesiyle, ikinci fık
radan sonra gelmek üzere, aşağıdaki fıkranın eklenmesi Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

"Arazi sahipleri ve araziyi kullananlar, hazırlanan plan ve projelere uymakla yükümlüdür." 
- Komisyonumuz, Tasarının "Toprak koruma projelerinin hazırlanması" başlıklı 12 nci mad

desinin 1 inci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını uygun bulmuştur. 12 nci maddenin 1 inci 
fıkrasındaki düzenlemenin Çevre ve Orman Bakanlığının yetki ve sorumluluk alanında olduğu, 
2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesi ile her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekil
de doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama depolanması, taşınması ve uzaklaştırılmasının 
yasaklandığı, yine Çevre Kanununun 9 uncu maddesi ile de kırsal ve kentsel alanda arazi kullanım 
kararlarına aykırı olarak arazinin yanlış ve aşırı kullanımı ile doğal zenginliklerin bütünlüklerinin 
tahribinin yasaklandığı ve bu nedenle mevcut düzenlemenin Çevre Kanununa bir müdahale 
sayılacağı ve düzenlemenin bu alanda çok başlılığa ve karmaşaya sebep olacağı, ayrıca toprak kir
liliğini önlemeye yönelik çeşitli yönetmeliklerin Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak yürür
lüğe girdiği, maden ocaklarının açılması ve işletilmesi faaliyetleri sonucu tahrip olan arazinin 
rehabilitasyonuna ilişkin bir yönetmeliğin de hazırlanma aşamasında olduğu gerekçesiyle, Komis
yonumuz tarafından böyle bir düzenleme yapılması ve 12 nci maddenin 1 inci fıkrasının madde 
metninden çıkarılması uygun bulunmuştur. 

- Tasarının "Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı" başlıklı 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına, 
kamu yaran amacı olsa da, bu madde kapsamında bulunan değerli araziler için amaç dışı tahsis izni 
verilmesinin yetmeyeceği, bu kullanımlarda etkilenecek toprağın korunmasının da gerekli olduğu 
gerekçesiyle, mutlak tarım arazilerinin, özel ürün arazilerinin, dikili tarım arazileri ile sulu tarım 
arazileri dışında kalan tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı tahsisinin, "toprak koruma projelerine 
uyulması koşuluyla" yapılması şeklinde bir düzenleme eklenmesi Komisyonumuzca uygun bulun
muştur. Buna göre, 13 üncü maddenin 2 nci fıkrası aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir. 

"Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri dışında 
kalan tarım arazileri; valilikler tarafından, toprak koruma projelerine uyulması koşuluyla, tarım dışı 
kullanımlara tahsis edilebilir." 

Ayrıca, 13 üncü maddenin son fıkrasında yer alan ve tarım arazilerinin korunması ve amaç dışı 
kullanımına dair usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği şeklindeki düzenlemede yer alan 
"yönetmelik" ibaresinin "tüzük" olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür. Tarım arazilerinin korun
ması ve amaç dışı kullanımına dair usul ve esasların düzenlenmesinin kolaylıkla değiştirilebilecek 
yönetmeliğe bırakılması Komisyonumuz tarafından sakıncalı olarak değerlendirilmiş, bu nedenle 
Komisyonumuz, değiştirilmesi daha zor olan tüzükle düzenleme yapmanın daha uygun olacağını, bu 
nedenle son fıkradaki" yönetmelikle" ibaresinin "tüzükle" olarak değiştirilmesini kararlaştırmıştır. 

- Komisyonumuz, Tasarının "Toprak kirliliğinin önlenmesi" başlıklı 16 ncı maddesinin baş
lığının "Toprak kirliliğinin izlenmesi ve önlenmesi" olarak değiştirilmesinin uygun olacağını karar
laştırmış; ayrıca toprak kirliliği dahil her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi, kirlenmeden doğan et
kilerin giderilmesi ve ilgili denetim ve cezai hususlar 2872 sayılı Çevre Kanununda düzenlenmiş ol
ması ve yine bu Kanuna göre yürütülmekte olması nedeniyle, ortaya çıkması muhtemel ve aynı 
konudaki mükerrer düzenlemenin ve yetki çatışmalarının önlenmesi amacıyla, Komisyonumuz 
maddeye aşağıdaki ikinci fıkranın eklenmesini kararlaştırmıştır. 
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"Toprağı kirletenlere 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." 
- Tasarının "Yönetmelikler" başlıklı 22 nci maddesinin, başlığının, 13 üncü maddede yapılan 

düzenlemeye paralel olarak "Tüzük ve yönetmelikler" olarak değiştirilmesi, "Bu Kanunun uygulan
masına dair" ibaresinden sonra gelmek üzere "tüzük" ibaresinin eklenmesi Komisyonumuz tarafın
dan uygun bulunmuştur. 

- Tasarının Geçici 1 inci maddesi üzerinde Komisyonumuzda yapılan uzun tartışmalar esnasın
da, üyelerimizin çoğu tarafından bu maddenin imar affı niteliğinde yeni bir af getirdiği, bunun kamu 
vicdanını yaralayacağı ve telafisi mümkün olmayan sakıncalı sonuçlar doğurabileceği şeklinde 
görüşler dile getirilmişse de, Komisyonumuz, bu madde ile ilgili düzenlemenin, Esas Komisyonda 
ayrıntılı olarak ele alınmasını ve bu görüşleri de dikkate alarak, uygun değişikliklerin Esas Komis
yonda yapılmasını kararlaştırmıştır. 

Komisyonumuzun görüşlerini ve yaptığı değişiklikleri içeren bu Raporumuz, Esas Komisyon 
olan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna sunulmak ve Esas Komisyon görüşmelerinde değer
lendirilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
A. Münir Erkal 

Malatya 

Kâtip 
Fatih Arıkan 

Kahramanmaraş 

Üye 
Abdürrahim Aksoy 

Bitlis 
Üye 

Tevfik Akbak 
Çankırı 

Üye 
Nurettin Aktaş 

Gaziantep 

Üye 
Mehmet Said Armağan 

İsparta 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Canan Arıtman 

İzmir 
(Geçici 1. maddeye muhalifim, 

muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Salih Gün 
Kocaeli 

Başkanvekili 
Mustafa Çakır 

Samsun 

Üye 
Ahmet Yaşar 

Aksaray 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Mehmet Alp 

Burdur 
Üye 

Rasim Çakır 
Edirne 
Üye 

Mehmet Eraslan 
Hatay 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Yahya Baş 
İstanbul 

Üye 
Yavuz Altınorak 

Kırklareli 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Şefik Zengin 

Mersin 

Sözcü 
Cüneyt Karabıyık 

Van 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Mehmet Boztaş 

Aydın 
(Geçici 1. maddeye muhalifim, 

muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

İbrahim Köşdere 
Çanakkale 

Üye 
Şemsettin Murat 

Elazığ 
Üye 

Abdülaziz Yazar 
Hatay 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Gürsoy Erol 
İstanbul 

Üye 
Veli Kaya 

Kilis 

Üye 
Erdoğan Kaplan 

Tekirdağ 
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KARŞI OY YAZISI 
Çevre Komisyonunda görüşülmekte olan Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu 

Tasarısının Geçici 1 inci maddesine aşağıdaki nedenlerle muhalif kaldığımızı belirtiriz. 
Tasan, 28.1.2005 tarihinde esas olarak Tanm Orman ve Köyişleri Komisyonuna talî olarak da 

Adalet ve İçişleri Komisyonlarına havale edilmiştir. Ancak Çevre Komisyonu Başkanı A. Münir Er-
kal (Malatya Milletvekilinin hassasiyetiyle TBMM Başkanlığına müracaatı üzerine tasarı, Çevre 
Komisyonunda da görüşmeye alınmıştır. 

Toprak çevrenin aynlmaz bir parçasıdır. Komisyon Başkanının TBMM Başkanlığına sunduğu 
9.2.2005 tarihli dilekçesinde belirttiği "toprak başlı başına doğal çevrenin bir unsurudur ve toprağın 
korunması, toprağın çeşitli atıklarla kirlenmesi, arazi kullanımı ve planlaması, erozyon ve çölleşme 
gibi konular doğrudan çevreyle ilgili konulardır." şeklindeki değerlendirmelerine aynen katılıyoruz. 

Komisyonda tasarı görüşülmüştür. Ancak geçici birinci madde hakkında uzun değerlendir
meler yapılmış, komisyon üyeleri tarafından bir karara varılamadığından esas komisyonda görüşül
mek üzere, karara bağlanmaksızın görüşmeler sonlandırılmıştır. Tali komisyon olarak bile olsa çev
re açısından çok önemli olan bir maddenin, görüşmeye başlandıktan sonra komisyonun karannın 
belirlenmeden sonuçlandırılmış olması usul açısından da yanlıştır. 

Bu tasarı, komisyonumuz tali komisyon olmakla birlikte, yeterince değerlendirilmeli ve konuy
la ilgili tarafların görüş ve önerileri tartışılıp olgunlaştırıldıktan sonra sonuçlandırılmalıdır. Aksi 
halde, böylesine önemli, Anayasal hükümler açısından da bağlayıcı nitelikteki düzenlemenin bir ol
du bittiyle yapılması uygun değildir. 

Toprak koruma ve arazi kullanımını düzenleyen bir yasanın eksikliği hissedilmiştir. Bu açıdan 
tasan, çevre ve toprakla ilgili, bir çok oda ve kuruluşlar tarafından heyecanla karşılanmıştır. Ne var 
ki geçici 1 inci madde beklentilerin tam tersine hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu haliyle yasalaşması 
durumunda yasanın ruhuna aykırı bir işleyiş gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Taslakta özellikle geçici birinci maddedeki düzenleme yasalara riayet eden yurttaşlarımızla 
bunun karşısında toprakları gelişi güzel mekan edinen ve açıkça yasayı ihlâl edenler arasında hak
sız bir sonuç yaratmaktadır. Bu durum taslakta getirilen "Af düzenlenmesiyle ciddi bir sorun teş
kil etmektedir. Zira bu yolla yasalan ihlâl eden, yasalarla düzenlenen toprağın kullanımını esas alan 
düzenlemeyi hiçe sayanların yaptıklannın yanına kâr kalacağı bir ödüllendirme olacaktır. Oysa 
diğer taraftan yasalar çerçevesinde toprağı kullanan, işleyişini bu temeller doğrultusunda yapan 
yurttaşlarımız ise bir anlamda cezalandırmaktadır. 

Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı, Çevre Komisyonunda görüşülen Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısının ilgili maddesine karşıyız. 

Canan Arıtman Mehmet Boztaş 
İzmir Aydın 
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım, Orman ve 

Köyişleri Komisyonu 21.4.2005 
Esas No.: 1/949 
Karar No.: 40 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başbakanlık tarafından 19.1.2005 tarihinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 28.1.2005 tarihinde tali komis
yon olarak Adalet ve İçişleri Komisyonları ile TBMM İçtüzüğünün 34 üncü maddesi uyarınca Çev
re Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısı", Komisyonumuzun 24.3.2005 ve 14.4.2005 tarihli toplantıların
da, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü ve beraberinde bakanlık yetkilileri, Adalet Bakan
lığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakan
lığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa 
Birliği Genel Sekreterliği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Başkanı ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Komisyonumuzun 24.3.2005 tarihli toplantısında, Komisyon Başkanının; 
- Anayasamızın 44, 45 ve 166 ncı maddelerinde, toprağın korunması ile ilgili tedbirleri alma 

görevinin Devletin sorumluluğuna verildiği, ancak bu zamana kadar toprak varlığımızı koruyacak 
bir yasal düzenlemenin bulunmadığı, 

- Toprak varlığımızla ilgili 1966-1971 yılları arasında, o dönemdeki adıyla Toprak Su İşleri 
Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmaların, en son çalışmalar olduğu, 

- Toprağın korunması ve kullanımı konusunda çok başlılığın olduğu, 

- Toprağın yenilenemez ve çoğaltılamaz bir varlık olduğu düşünüldüğünde, bu önemli varlığın 
amaç dışı kullanımı ile kontrollü veya kontrolsüz olarak tüketilmiş olacağı, 

- Erozyonun toprağımızın en büyük düşmanı olduğu, her yıl Kıbrıs Adası büyüklüğünde top
rağımızın erozyon nedeniyle kaybedildiği, 

- Topraklarımızın ve arazilerimizin sınıflandırılması, toprak kirliliğinin önlenmesi ve arazilerin 
optimum parsel büyüklüğüne ulaştırılabilmesi açısından da yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu, 

- Avrupa Birliği mevzuatına bakıldığında, bu alanda yasal bir düzenlemenin bulunmadığı, an
cak 2001 yılında yayımlanan ve "Altıncı Çevre Eylem Planı" olarak adlandırılan, erozyon ve top
rak kirliliğine karşı önlem alınmasını hedefleyen bir belgenin bulunduğu, yine 2002 yılında da top
rağın korunması ile ilgili stratejik bir belgenin yayımlandığı, 

- Tasarının yasalaşması ile önemli bir boşluğun doldurulacağı, bu anlamda Komisyonumuzda 
tarihi bir anın yaşandığı, 

Şeklindeki değerlendirmeleriyle yapmış olduğu açılış konuşmasının ardından, Tasarının 
tümünün görüşmelerine başlanmıştır. 
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Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü tarafından yapılan tamamlayıcı açıklamalarda; 

- Toprağın, tarımın vazgeçilmez unsuru olduğu, tarımın da ülkemiz için en önemli kaynaklar
dan biri olduğu, 

- Erozyon ve toprakların yanlış kullanımı gibi nedenlerle toprak kayıpları ve arazi bozul
malarının arttığı, 

- Sivas-Koyulhisar'da meydana gelen afetin, topraklarımıza iyi bakılmadığında ne gibi teh
likelerle karşı karşıya kalınacağının belirgin bir işareti olduğunu, 

- Hayati öneme sahip topraklarımızın korunması, geliştirilmesi, üretim gücünün arttırılması ve 
tanm işletmelerinde parsel büyüklüğünün oluşturulması gibi hususlarda uygulamaya yönelik yeter
li yasal düzenlemenin bulunmadığı, 

- Bazı kanunlarda ise toprağın doğal niteliklerine göre korunması, geliştirilmesi ve kullanım 
prensiplerinin düzenlenmesi yerine daha ziyade arazi mülkiyeti ile ilgili düzenlemelerin bulunduğu, 

- Tarım arazilerinin her geçen gün asli işlevlerinden koparılarak göz göre göre yok edilmesine 
dur diyecek bir yaklaşımın ortaya konulmasının zamanının geldiği ve Kanun Tasarısı ile ülke top
raklarının doğru kullanımının sağlanması yolunda önemli bir adımın atıldığı, 

- Tasarının hazırlanması sırasında bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları olmak 
üzere toplam yirmibeş kuruluştan katkı alındığı; diğer ülkelerin yasaları ve ülkemizin taraf olduğu 
uluslararası sözleşmelerin değerlendirildiği, uluslararası kuruluşlardan faydalanıldığı, 

İfade edilmiş ve Tasarı ile getirilen önemli düzenlemelerin özetle; 
- Sivil toplum kuruluşları ve yerel katılımın sağlanarak toprak koruma kurullarının oluşturul

duğu ve bu şekilde toplumsal duyarlılık sağlandığı, 
- Dünyada yaygın olarak kullanılan arazi ve toprak sınıflama sistemlerinin ülkemizde kullanıl

masının sağlanması ve bu doğrultuda arazi varlığının belirlenmesine ilişkin yetki ve görevin Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığına verildiği, 

- Arazilerin bölünmesini önleyen mevcut yönetmeliğin yetersiz kaldığı, Tasarıyla optimum 
büyüklükte arazi parsellerinin oluşturulmasıyla ilgili düzenlemenin getirildiği, 

- Hazırlanacak arazi kullanım planları, tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projeleri ve top
rak koruma projeleri ile doğal ve insan faaliyetleri sonucu meydana gelen toprak kayıplarının ve 
arazi bozulmalarının önleneceği, 

- Bu planlar sayesinde yatırım ortamının önündeki kısıtlayıcı mevzuat engelinin de ortadan kal
kacağı, 

- Tanmsal amaçlı arazi kullanım plan ve projeleri ile toprak koruma ve arazi bozulmalarının 
önleneceği, arazilerin özelliklerine en uygun tanm tekniklerinin uygulanmasının sağlanacağı ve 
böylece toprak kaybı ile bozulmasına neden olan yanlış uygulamaların önüne geçilmiş olunacağı, 

- Toprak koruma projeleriyle, tarım dışı amaçlı arazi kullanımlarında yapılan kazı, dolgu çalış
maları sonucunda oluşan toprak kayıpları, arazi bozulmaları ve kirlenmelerinin önleneceği, 

- Ülkemizde elbette sanayi, ulaştırma, enerji tesisleri, iletim hatları, depolama alanları, maden
cilik, turizm, inşaat ve benzeri faaliyetlerin yapılmak zorunda olduğu; yapılan düzenlemeyle 
sekileme, çevirme, koruma duvarı, bitkilendirme, arıtma, drenaj gibi imalat ve inşaat tedbirlerini 
içeren toprak koruma projelerinin hazırlanması suretiyle, toprakların tahribinin önleneceği, 

- Çölleşme tehlikesi bulunan erozyona duyarlı alanlar ile ülke ekonomisinde önemli yere 
sahip, amaç dışı veya yanlış kullanmalar sonucu bozulma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan büyük 
ovaların Bakanlar Kurulu kararıyla belirleneceği, 
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- Büyük ova koruma alanları ve erozyona duyarlı alanların belirlenerek, hazırlanacak tarımsal 
alt yapı projeleri ve arazi kullanım planlarıyla, bu alanların elden çıkmasının önleneceği, 

- Ülke çapında kamu yararına zorunlu arazi toplulaştırılması yapılması, hazine arazilerinin bu 
toplulaştırma içerisinde kullanılarak, yetersiz arazisi olan çiftçilere satılması ve yaşayabilir işlet
meler oluşturulmasına yönelik hükümlerin getirildiği, 

- Ayrıca ekonomik ölçekte yaşayabilir ve gelişebilir tarım işletmeleri oluşturulması için Dev
letin mülkiyetinde bulunan tarım arazisi niteliğindeki arazilerden, toplulaştırma kapsamında 
dağıtım yapılabilmesinin hüküm altına alındığı, 

- Tasarının geçici birinci maddesi ile 1.1.2004 tarihinden önce izinsiz olarak tarım dışı kul
lanıma açılmış tarım arazilerinin, istenilen amaçla kullanımı için Kanunun yürürlük tarihinden son
ra, altı ay içinde Bakanlığa müracaat edilmesi, hazırlanacak toprak koruma projelerine uyulması ve 
tarım dışı kullanılan arazilerin her metrekaresi için belli bir meblağın ödenmesi şartıyla izin 
verileceği hükmünün getirildiği; bu arazilerin tarımsal niteliği geri kazanılamayacak şekilde bozul
duğu için böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu, 

- Sadece Marmara Bölgesinde binlerce dekar tarım arazisi üzerinde izinsiz yapılmış yüzlerce 
tesis olduğu, bu alanların artık tarımsal yönden geri dönüşümünün maalesef mümkün olmadığı, 
yasal nitelik taşımadığı için bu bölgedeki işletmelerden yapılacak ihracat faaliyetlerinde sıkıntıların 
yaşandığı, bunun da vergi ve ekonomik kayıplara neden olduğu, tarıma kazandırılması mümkün ol
mayan bu gibi yerlerde kurulu işletmelerin Tasarıyla yasal zemine kavuşturulması sonucunda, ih
racatta karşılaşılan sorunların kısmen giderilmiş olacağı ve ülke ekonomisine ciddi boyutta katma 
değer sağlanacağı, 

- Tasarının kanunlaşması ile artık plansız arazi kullanımının olmayacağı, kendi tapulu mülkü 
olsa dahi isteyenin istediği yerde düzensiz ve kuralsız imar planlaması yapamayacağı, çiftçilerin 
yeterli araziye sahip olacağı, işletme ekonomisinin güçleneceği, arazi küçülmeleri nedeniyle 
ekonomik olmayan üretimin daha büyük arazilerle daha ekonomik hale geleceği, Avrupa Birliğine 
uyum sürecinde tarım sektörünün zayıf noktası olan parçalanmış arazilere sıkışmış işletmelerin 
genişleyeceği, böylece tarımda işletme ölçeklerinden kaynaklanan sorunların giderilmesi için 
önemli bir adımın atılmış olacağı, halihazırda izinsiz yapılmış tesisler, fabrikalar, iş yerleri ve 
konutların belli şartları sağlaması kaydıyla yasal bir zemine oturtulacağı, bunun da bir tarım, top
rak ve sanayi barışı sağlayacağı, 

Belirtilmiştir. 
Komisyon Üyeleri tarafından; 
- Tasarının reform niteliğinde bir düzenleme olduğu, mevzuatta önemli bir eksiği gidereceği, 
- Türk tarımının en büyük handikaplarından biri olan miras yoluyla arazi parçalanmalarının ol

duğu, Tasarının bu tür parçalanmaların önüne geçeceği, arazilerin toplulaştırılmasının Avrupa Bir
liğine uyum sürecinde de önemli olduğu, 

Şeklindeki olumlu görüşleri ve 
- Tasarının Türkiye'nin bölgesel gerçekleri dikkate alınmadan sadece genel bir bakış açısıyla 

hazırlandığını, bunun da ileride önemli sorunlara yol açabileceği, 
- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılması suretiyle toprak kullanımı konusunda en 

yetkili ve bilgili olan personelin yerel yönetimlere devredildiği, bu kurumun yerine nasıl bir sis
temin getirileceğinin belirsiz olduğu, 
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- Arazi toplulaştırmaları, erozyonla mücadele edilmesi, sulama sorununun çözümlenebilmesi, 
sulama sistemlerinin yenileştirilmesi ve modernizasyonu için önemli ölçüde kaynağa ihtiyaç duyul
duğu, Tasarının en önemli eksiğinin kaynağın öngörülmemesi olduğu, 

- Verimli tarım arazileri ve ovaların bugün sanayi bölgeleri haline geldiği, kamu binalarının ve 
üniversitelerin kurulduğu, 

- Tasarının geçici 1 inci maddesinin af niteliği taşıdığı, kanunlara riayet eden vatandaşlarla top
raklan gelişigüzel kullanan, verimli tanm arazilerini amacı dışında kullanarak toprakların yok ol
masına neden olan vatandaşlar arasında haksızlığa yol açacağı, bu yolla kanunlara riayet etmemenin 
meşrulaştınldığı, 

Şeklindeki olumsuz eleştirilerinin ardından, Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mış; Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca uygun görülerek, konunun daha ayrıntılı bir şekilde in
celenebilmesi amacıyla bir alt komisyon kurulmasına ve alt komisyonunun çalışmalarını tamamla
masının ardından görüşmelere devam edilmesine karar verilmiştir. 

Alt komisyon; Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı yet
kilileri ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Başkanı, Türkiye Ziraat Mühendis
leri Odası Başkanı, Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı, Anadolu Madencileri Derneği Başkanı, 
Özel Çevre Koruma Kurumu, Türkiye Ziraat Odalan Birliği, TEMA, Türkiye Ziraat Yüksek 
Mühendisleri Birliği Derneği, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Türkiye Toprak Bilimi Derneği, 
Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi temsilcilerinin katılımlarıyla Tasarıyı, 29.3.2005,31.3.2005 
ve 4.4.2005 tarihlerinde yapmış olduğu toplantılannda görüşmüştür. 

Alt komisyon, hazırlamış olduğu rapor ve kabul ettiği metni 11.4.2005 tarihinde Komisyon 
Başkanlığımıza sunmuştur. 

Komisyonumuzun 14.4.2005 tarihli toplantısında, Tasarının maddeleri üzerinde, alt komisyon 
metni esas alınarak görüşmelere başlanmış ve aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 

- Tasannm "Amaç" başlıklı 1 inci maddesi; 
Maddede yer alan "sürdürülebilir kalkınma ilkesi"nin çevrenin korunmasında yetersiz kalacağı 

ve kaynakların, salt kalkınma amacıyla kullanılması durumunda, bozulabileceği yönündeki en
dişelerin bertaraf edilmesine ilişkin Çevre Komisyonunun önerisinin de dikkate alınması ve "sür
dürülebilir kalkınma ilkesine" ibaresinden önce gelmek üzere "çevre öncelikli" ibaresinin eklenmesi 
suretiyle, 

- Tasannın "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesi; 
Tasannın amacının ülke topraklarının bir bütün olarak değerlendirilmesi, sınıflandırılması, 

standartlann oluşturulması, koruma ve doğru kullanımını sağlayıcı ilke ve kurallann belirlenmesi 
olduğu; bu niteliği ile tanm arazileri, meralar, ormanlar, özel kanunlarla korunan alanlar dahil top
rak varlığımızın bütününü öngördüğü, çünkü toprak yalnızca tanm arazilerinde değil meralar, or
manlar, özel kanunlarla korunan alanları dahil ülkenin tüm coğrafyasında bulunan bir varlık olduğu 
ve Kanunun bütün alanlardaki toprağı koruması gerektiği düşüncesiyle "6831 sayılı Orman Kanunu 
kapsamı dışında kalan," ibaresinin madde metninden çıkanlması suretiyle, 

- Tasarının "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesi; 
(d) bendinin, Türkçe dil bilgisi kurallanna ve Türk alfabesine göre (d) harfinden önce (ç) 

harfinin gelmesi nedeniyle (ç) bendi olarak değiştirilmesi ve diğer bentlerin buna göre teselsül et
tirilmesi, 
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(i) bendinde yer alan "Yeter büyüklükte tarımsal arazi parseli" tanımına, "Bakanlık tarafından 
belirlenen" ibaresinden sonra gelmek üzere " ve daha fazla küçültülemeyecek" ibaresinin eklenmesi 
ve (h) bendi olarak teselsül ettirilmesi, 

(k) bendinde yer alan "Tarım dışı alanlar" tanımına, "sahil kumullarını," ibaresinden sonra gel
mek üzere " sazlık ve bataklıkları," ibaresinin eklenmesi ve (i) bendi olarak teselsül ettirilmesi, 

(1) bendinde yer alan "Sulu tarım arazisi" tanımının, daha bilimsel bir tanıma ihtiyaç duyulması 
ve mevcut tanımın kalması halinde Karadeniz Bölgesinin tamamının sulu tarım arazisi olarak 
değerlendirilmesi anlamına gelmesi nedeniyle değiştirilmesi ve (j) bendi olarak teselsül ettirilmesi, 

(n) bendinde yer alan "Arazi yetenek sınıflaması" tanımı ile (o) bendinde yer alan "Arazi kul
lanım planlaması" tanımlarının yeniden kaleme alınması ile (1) ve (m) bendi olarak teselsül ettiril
mesi, 

Madde metninde yer almayan ancak eksikliği hissedilen "Arazi toplulaştırması", "Toplulaştır
ma proje sahası", "Arazi bozulması", "Toprak veri tabanı" ve "Tahsis" tanımlarının (ö), (p), (r), (s) 
ve (ş) bentleri olarak eklenmesi suretiyle, 

- Tasarının "Arazi mülkiyet hakkının kullanım esası" başlıklı 4 üncü maddesi; 
- Mülkiyet hakkının kullanımı sırasında toprağın fonksiyonlarının dengeli ve eksiksiz olarak 

kullanılmasını sağlamak ve araziyi kullananların Kanun kapsamındaki önlemleri almakla yükümlü 
olduklarının hüküm altına alınması amacıyla, maddenin sonunda yer alan "araziyi kullananlar 
gerekli önlemleri alır." ibaresinin, "araziyi kullananlar bu Kanunun öngördüğü önlemleri almakla 
yükümlüdür." şeklinde değiştirilmesi ile toprağın özellikle bitkisel üretim fonksiyonunu korumak 
amacıyla, "toprağın;" ibaresinden sonra gelmek üzere "bitkisel" ibaresinin eklenmesi suretiyle, 

- Tasarının "Toprak Koruma Kurulunun teşekkülü" başlıklı 5 inci maddesi; 
Başlığının "Toprak Koruma Kurulu" olarak değiştirilmesi, 
22.2.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun "İl özel idaresinin görev ve sorum

lulukları" başlıklı 6 ncı maddesi ile toprağın korunması görevinin il özel idaresine verildiği, "İl özel 
idaresi teşkilatı" başlıklı 35 inci maddesi ile de bu görevin vali adına ve onun emirleri doğrultusun
da il özel idaresi genel sekreteri tarafından yerine getirileceğinin belirtilmesi ve ayrıca 32 nci mad
desi ile il valisinin uygun gördüğü taktirde yöneticilik sıfatını haiz görevlilere yetki devrinde 
bulunabileceği hüküm altına alındığından, valinin yetki devrinin kısıtlanmaması ve İl Özel İdaresi 
Kanunu ile uyum sağlanması amacıyla verilen önergenin kabul edilmesi ile madde metninde yer 
alan "veya görevlendireceği bir vali yardımcısının" ibaresinin metinden çıkarılması, 

Kurul çalışmalarının bilimsel veriler ile desteklenebilmesi amacıyla Kurul üyeleri arasına 
üniversite temsilcisinin eklenmesi, 

Kurul üyeleri arasında yer alan "meslek veya sivil toplum kuruluşları" ibaresinin, kamu 
kurumu niteliğini haiz Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi mes
lek kuruluşlarını kapsamadığı, bu kuruluşların da kapsama alınması amacıyla "meslek ve" 
ibaresinin "kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşları ile" olarak değiştirilmesi, 

Yine Çevre Komisyonu tarafından önerilen ve özel kanunlarla koruma altına alınmış alanlarda 
uygulama yapan birimin yetkili temsilcisinin de kurul üyeleri arasına alınması, 

Madde metninde geçen "tarımsal planlamalar" ibaresinin "planlama" olarak, planlamadan son
ra gelen "veya" nın "ve/veya" olarak, "teşkil edilir" ibaresinin "oluşturulur" olarak değiştirilmesi, 

Ayrıca 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu 
Kanununun tarihinin metne ilave edilmesi suretiyle, 
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- Tasarının "Kurulun görevleri" başlıklı 6 ncı maddesi; 
Kurulun görevleri arasına "Ülkesel, bölgesel veya yerel ölçekli yapılan planlar arasındaki 

uyumu denetlemek." ve Çevre Komisyonunun önerisine uygun olarak "Kanunda yer alan konular
la ilgili başvuruları almak ve ilgililere aktarmak." şeklinde yeni görevlerin (ç) ve (d) bentleri olarak 
ilave edilmesi ve mevcut (d) bendinin (e) bendi olarak teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- Tasarının "Toprak ve arazi varlığının belirlenmesi, standartlar ve haritaların hazırlanması, veri 
tabanının oluşturulması" başlıklı 7 nci maddesi; 

Başlığının "Toprak ve arazi varlığının belirlenmesine ilişkin esaslar" şeklinde değiştirilmesi, 
Birinci fıkrasında geçen " toprakla ilgili sınıflamalar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 

haritaları" ibaresinin ilave edilmesi, 
İkinci fıkrasının madde metninden çıkarılması ve ilgisi nedeniyle 8 inci maddeye ilk fıkra 

olarak eklenmesi suretiyle, 
- Tasarının "Tarımsal arazi parsel büyüklüklerinin belirlenmesi" başlıklı 8 inci maddesi; 
Başlığının "Tarım arazilerinin sınıflandırılması ve arazi parsel büyüklüklerinin belirlenmesi" 

olarak değiştirilmesi, 
Tasarının 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının, birinci fıkra olarak eklenmesi ve Bakanlığa tarım 

arazilerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla yeni sınıflamalar yapabilmesi için yetki veren 
"Ayrıca Bakanlık tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgili farklı sınıflan
dırmalar yapabilir." ibaresinin fıkraya son cümle olarak eklenmesi, 

Madde metninde geçen "bölge ve yörelerin" ibaresinden sonra gelmek üzere "toplumsal" 
ibaresinin ilave edilmesi suretiyle, 

- Tasarının "Toprakların korunması" başlıklı 9 uncu maddesi aynen, 
- Tasarının "Arazi kullanım planlarının yapılması" başlıklı 10 uncu maddesi; 
Maddenin mevcut haliyle planlama alanında yeni bir karışıklığa yol açabileceği, ülkemizde 

planlama yetkisine sahip çok sayıda kurum ve kuruluşun olduğu, fiziki planlama anlamında zaten 
bir yetki karmaşasının yaşandığı, bu nedenle özellikle bazı alanlarla ilgili yeni yetki karmaşalarına 
yol açılmamasına ilişkin Çevre Komisyonunun önerisine uygun olarak; özel kanunlarla korunan 
alanların kapsam dışına çıkarılması ve özel kanunlarla belirlenen ve belirlenecek alanlarla ilgili 
kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, arazi kullanım planlarında yer verilen kullanım şekil
lerinin, ilgili kanunlar kapsamında sorumlu bakanlık veya kuruluşlar tarafından değerlendirileceği 
şeklinde düzenlenmenin metne ilave edilmesi, 

Ayrıca Çevre Komisyonunun, arazi kullanım planı yapma yetkisinin Bakanlığa ait olması ve 
Bakanlığın bu yetkisini ihtiyaç halinde valiliklere devredebilmesine ilişkin önerisinin de uygun 
görülerek metne ilave edilmesi suretiyle, 

- Tasarının "Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerinin hazırlanması" başlıklı 11 inci 
maddesi; 

İkinci fıkrasında geçen "ile sahip oldukları arazi miktarı oranında maddi katkıları" ibaresinin, 
zaten zor durumda olan çiftçinin üzerine yeni bir maddi yükün getirilmemesi amacıyla madde met
ninden çıkarılması, 

Üçüncü fıkrasında yer alan "alınacak katkılar" ibaresinin de, ikinci fıkrada yapılan değişikliğe 
uygun olarak madde metninden çıkarılması, 

İlgililerin sorumluluklarının tanımı açısından yararlı olacağı düşüncesiyle ikinci fıkradan son
ra gelmek üzere "Arazi sahipleri ve araziyi kullananlar, hazırlanan plan ve projelere uymakla 
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yükümlüdür." ibaresinin üçüncü fıkra olarak metne ilave edilmesine ilişkin Çevre Komisyonunun 
önerisinin, uygun görülerek madde metnine üçüncü fıkra olarak eklenmesi suretiyle, 

- Tasarının "Toprak koruma projelerinin hazırlanması" başlıklı 12 nci maddesi; 
Birinci fıkrasında geçen "tarımsal amaçla kullanılmak üzere" ibaresinin, tasarının bir tarım 

arazilerini koruma kanunu olmadığı, toprağın tüm fonksiyonları ile korunması gerektiği düşün
cesiyle "doğal fonksiyonlarını sürdürebilmesinin sağlanması amacıyla" olarak değiştirilmesi, 

Dördüncü fıkrasında yer alan "Ayrıca heyelan; sel oyuntusu, rüzgar erozyonu gibi" ibaresinin 
"Heyelan, sel ve rüzgar gibi" olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Tasarının "Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı" başlıklı 13 üncü maddesi; 
Doğal afetlerden sonra özellikle geçici konutlar için tahsis edilen tarım arazilerinin tahribinin 

önlenmesi ve yeniden tarım amaçlı kullanıma kazandırılabilmesi amacıyla birinci fıkrasının (b) 
bendine "yerleşim" ibaresinden önce gelmek üzere "geçici" ibaresinin eklenmesi, 

Birinci fıkrasının (d) bendinin, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olması için (ç) bendi olarak 
değiştirilmesi ve (e) bendinin de buna uygun olarak (d) bendi olarak değiştirilmesi ve "yatırımlar" 
ibaresinden önce gelmek üzere "plan ve" ibaresinin ilave edilmesi, 

Dördüncü fıkrasında (c) ve (d) bendine yapılmış olan atıfın, yukarıdaki düzenlemeye uygun 
olarak (c) ve (ç) bendine olarak değiştirilmesi, 

İkinci fıkrasına, kamu yararı amacı olsa bile bu madde kapsamında bulunan değerli araziler 
için amaç dışı tahsis izni verilmesinin yetmeyeceği, bu kullanımlarda etkilenecek toprağın korun
masının da gerekli olduğu şeklindeki Çevre Komisyonunun önerisine uygun olarak, madde metnine 
"toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile" ibaresinin ilave edilmesi, 

Ayrıca tarım arazilerinin korunması ve amaç dışı kullanımına dair usul ve esasların düzenlen
mesinin kolayca değiştirilebilen yönetmeliklere bırakılmasının uygun olmayacağı, değiştirilmesi 
daha zor olan bir düzenleme olan tüzükle olmasının uygun olacağına ilişkin görüş ve öneriler doğ
rultusunda, son fıkrasında yer alan "Bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle" ibaresinin 
"tüzükle" olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Tasarının "Tarımsal potansiyeli yüksek büyük ovaların belirlenmesi ve korunması" başlıklı 
14 üncü maddesi; 

Büyük ovalarda bulunan tarım arazilerinin, alternatif alan bulunamaması ve kurulun uygun 
görmesi şartıyla; tarımsal amaçlı yapılar ile Bakanlık ve talebin ilgili olduğu Bakanlıkça ortaklaşa 
kamu yararı kararı alınmış faaliyetler için Bakanlığın vereceği izinler haricinde amacı dışında kul
lanılamayacağına dair düzenlemenin eklenmesi, 

13 üncü maddede düzenlendiği gibi, büyük ova koruma alanlarının belirlenmesine ilişkin usul 
ve esasların yönetmelikle değil tüzükle düzenlenmesinin yerinde olacağı düşüncesiyle, "Bakanlık 
tarafından hazırlanacak yönetmelikle" ibaresinin "tüzükle" olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Tasarının "Erozyona duyarlı alanların belirlenmesi ve korunması" başlıklı 15 inci maddesi; 
Madde metninde yer alan "siltasyondan" ibaresinin "millenmeden", "siltasyonu" ibaresinin 

"millenmeyi" olarak değiştirilmesi suretiyle, 
- Tasarının "Toprak kirliliğinin önlenmesi" başlıklı 16 ncı maddesi; 
Başlığının "Toprak kirliliğinin izlenmesi ve önlenmesi" olarak değiştirilmesi, 
Birinci fıkrasında yer alan "olumsuzlukların" ibaresinden sonra gelmek üzere "izlenmesi" 

ibaresinin ilave edilmesi, 
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Toprak kirliliği dahil her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi, kirlenmeden doğan zararların 
giderilmesi ile ilgili denetim ve cezai müeyyidelerin 2872 sayılı Çevre Kanununda düzenlenmiş ol
ması ve yine bu kanuna göre yürütülmekte olması nedeniyle, yetki çatışmalarının önlenmesi 
amacıyla, Çevre Komisyonunun "Toprağı kirletenlere 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." şeklindeki önerisinin madde metnine ikinci fıkra olarak ek
lenmesi suretiyle, 

- Tasarının "Arazi toplulaştırması ve dağıtımı " başlıklı 17 nci maddesi; 
Dünyada yapılan toplulaştırma örneklerine uygun olarak parçalanmış arazilerin birleştirilmesi, 

kırsal alan düzenlemesi ve toplulaştırma kapsamında köylerin geliştirilmesini birlikte ele alan bir 
yaklaşım getirilerek kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesini sağlayacak düzenleme yaklaşımı 
getirilmesi, zorunlu toplulaştırma yanında demokratik toplulaştırmada öne çıkarılması, ayrıca uy
gulamada karışıklıklara meydan vermemek için daha açık ve net ifadelere yer verilmesi, mülkiyet 
düzenlemesinde yasal boşluklar önlenmesi ve diğer mevzuat ile uyumunun sağlanması amacıyla 
maddenin yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- Toprağın korunması ve doğru kullanılmasının Devlet ve toplumun birlikte yerine getirmesi 
gereken bir görev olduğu, koruma ve kullanım sürecinde toplumun da katılması için toprağı doğru 
kullanan, ıslah amaçlı yatırım yapan üreticilerin özendirilmesinin gerektiği, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının çeşitli yöntemlerle esasen uygulamakta olduğu desteklemelerde toprağın korunmasına 
öncelik verilmesinin yararlı olacağı, ülke topraklarının yalnız yasaklayıcı ve cezalandırıcı değil, 
özendirici yaklaşımla korunabileceği gerekçesiyle; "Özendirme" başlıklı yeni bir maddenin 18 inci 
madde olarak eklenmesi ve diğer maddelerin madde numaralarının buna göre teselsül ettirilmesi, 

Yukarıdaki düzenlemeye uygun olarak Beşinci Bölüm başlığının "Özendirme, Denetim, Yap
tırımlar, Gelir ve Giderler" olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Tasarının "Denetim" başlıklı 18 inci maddesi; 
Denetimlerin zamanında ve etkili bir şekilde yapılabilmesi için maddenin birinci cümlesinde 

yer alan "denetim görevini Bakanlık veya valilikler yerine getirir." hükmünün "denetim görevini 
Bakanlık, valilik veya kurullar yapar ya da yaptırır." şeklinde değiştirilmesi, 

Üçüncü cümlesinde geçen "Bakanlık yapar" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya yaptırır" 
ibaresinin birinci fıkradaki düzenlemeye uygun olarak eklenmesi, suretiyle 19 uncu madde olarak, 

- Tasarının "Tarım arazilerinin yanlış kullanımlarında uygulanacak cezalar" başlıklı 19 uncu 
maddesi; 

Birinci fıkrasında geçen "mutlak tarım" ibaresinden sonra gelmek üzere "arazileri, özel ürün 
arazileri ve dikili tarım" ibaresinin ilave edilmesi suretiyle 20 nci madde olarak, 

- Tasarının "Tarım dışı amaçlı arazi kullanımlarına ilişkin cezalar" başlıklı 20 nci maddesi; 
Başlığına "ve yükümlülükler" ibaresinin eklenmesi, 
Birinci fıkranın (a) bendinin, bentte iki farklı düzenlemenin söz konusu olduğu, karışıklığa 

meydan verilmemesi için bendin iki fıkrada düzenlenmesinin uygun olacağı, diğer taraftan planlar
da tarımsal amaçlı kullanım için ayrılan arazilerin plana aykırı kullanımı söz konusu olduğundan, 
arazinin niteliğinden çok yapılan fiilin önem kazandığı ve cezai müeyyidenin tek olmasının cay
dırıcılığı artıracağı gerekçesiyle yeniden düzenlenmesi, 

(b) bendinde yer alan "mutlak tarım" ibaresinden sonra gelmek üzere "arazileri, özel ürün 
arazileri ve dikili tarım" ibaresinin ilave edilmesi, 
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(c) bendinin ihtiva ettiği hüküm itibariyle, birinci fıkraya bent olarak değil ayrı bir fıkra olarak 
düzenlenmesi gerektiğinden maddenin ikinci fıkrası olarak değiştirilmesi ve toprak koruma 
projelerinin bulunmaması, yetersizliği veya zamanında gerekli tadilatların yapılmaması nedeniyle 
arazi bozulması veya toprak kayıplarının söz konusu olması halinde sorumlularına para cezaları 
dışında etkili bir cezai müeyyidenin getirilmesinin yerinde olacağı düşüncesiyle, fıkranın sonuna 
"Sorumlular, kusurlu bulunan fiillerinin niteliğine göre 26.3.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun kamu görevlilerine ilişkin hükümleri uyarınca cezalandırılır." ibaresinin son cümle 
olarak eklenmesi suretiyle 21 inci madde olarak, 

- Tasarının "İdari cezalara itiraz ve tahsil" başlıklı 21 inci maddesi; 
Başlığının "İdari cezalara itiraz ve para cezalarının tahsili" olarak değiştirilmesi ve madde met

ninde geçen kanunların, tarihlerinin metne ilave edilmesi suretiyle 22 nci madde olarak, 
- Tasarıya, Kanunun uygulamasına ilişkin gider ve gelirlerin kaynağı ve kayıt şeklinin belirtil

mesi amacıyla "Gelir ve giderler" başlığı ile yeni çerçeve 23 üncü maddenin eklenmesi ve diğer 
maddelerin madde numaralarının buna göre teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- Tasarının "Yönetmelikler" başlıklı 22 nci maddesi; 
Başlığının "Tüzük ve yönetmelikler" olarak değiştirilmesi ve "yönetmelikler" ibaresinden ön

ce gelmek üzere "tüzükler Bakanlar Kurulu tarafından," ibaresinin eklenmesi suretiyle 24 üncü 
madde olarak, 

- Tasarının "Çeşitli Hükümler" başlıklı altıncı bölümünün; bölüm başlığının "Tüzük ve Yönet
melikler, Değiştirilen, Geçici ve Son Hükümler" şeklinde düzenlenmesi ve yedinci bölümün metin
den çıkarılması suretiyle, 

- Tasarının İmar Kanununda değişiklik öngören 23 üncü maddesi, 25 inci madde olarak, 
- Tasarının Kadastro Kanununda değişiklik öngören 24 üncü maddesi, 26 nci madde olarak, 
- Tasarının Mera Kanununda değişiklik öngören 25 inci maddesi; 
Mera Kanununun 14 üncü maddesine eklenmesi öngörülen son fıkrasına, "işlemler ve düzen

lenen kağıtlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "Katma Değer Vergisi hariç fıkraya "Bu fıkranın uy
gulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir." ibaresinin son cümle olarak eklenmesi 
suretiyle 27 nci madde olarak, 

- Tasarının Mera Kanununun geçici 3 üncü maddesinde değişiklik öngören 26 nci maddesi; 
2/386 esas numaralı Kanun Teklifinin Adalet Komisyonundaki görüşmeleri sırasında söz 

konusu değişikliğin yapıldığı gerekçesiyle Tasarı metninden çıkarılması suretiyle, 
- Tasarının geçici 1 inci maddesi; 
Gerekli izinler alınmadan tarım dışı kullanıma açılmış tarım arazilerinin, tarımsal niteliği geri 

kazanılamayacak şekilde bozulması nedeniyle ihtiyaç duyulduğu Tasarı gerekçesinde belirtilen bu 
düzenleme; af niteliği taşıdığı gerekçesiyle Komisyonumuzda uzun tartışmalara ve itirazlara konu 
olmuş, maddenin Tasarı metninden çıkarılmasının gerektiği ifade edilmiş, ancak fiilen işgal edilmiş 
konumda olan bu araziler ve üzerinde kurulmuş olan yapı ve tesislerin sökülüp kaldırılamayacağı, 
sökülüp kaldırılsa dahi toprağın tarım arazisi vasfını kaybetmiş olacağı, söz konusu yerlerin 
bazılarında sanayi ve ticari faaliyetlerin sürdürüldüğü, bazılarında ise okul, hastane gibi kamu 
binalarının bulunduğu, bunların yasal kimliğe kavuşturulmaları gerektiği gibi nedenlerle, maddenin 
metinden çıkarılmaması, 

Madde metninde yer alan "iki Yeni Türk Lirası" ibaresinin "beş Yeni Türk Lirası" olarak değiş
tirilmesi suretiyle, 

- Tasarının yürürlüğe ilişkin 27 nci maddesi, 28 inci madde olarak, 
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- Tasarının yürütmeye ilişkin 28 inci maddesi, 29 uncu madde olarak, 
Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü, Başkanlığımıza verilen redaksiyon yetkisi çerçevesinde kanun yazım tekniğine 

uygun olarak düzenlenmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Vahit Kirişçi 

Adana 
Kâtip 

Adem Tatlı 
Giresun 

Üye 
Mehmet Ali Suçin 

Batman 

Üye 
Necdet Budak 

Edirne 

Üye 
Abdullah Çetinkaya 

Konya 
Üye 

Ali Er 
Mersin 

Üye 
Zülfikar İzol 

Şanlıurfa 

Başkanvekili 
Özkan Öksüz 

Konya 
Üye 

Osman Özcan 
Antalya 

(Muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Ramazan Kerim Özkan 
Burdur 

(Muhalefet şerhimiz ektedir. 
Geçici 1 inci maddeye ve 

13 üncü maddeye muhalifim) 
Üye 

Mehmet Işık 
Giresun 

(12, 13, 17 ve Geçici 1 inci 
maddeye muhalifim, 

muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Ali Osman Başkurt 
Malatya 

Üye 
Fahrettin Üstün 

Muğla 
(Muhalefet şerhi ektedir. 
Geçici 1 inci maddeye ve 

13 üncü maddeye muhalifim) 
Üye 

Mehmet Vedat Melik 
Şanlıurfa 

(Muhalefet şerhimiz ektedir, 

Sözcü 
Ahmet Ertürk 

Aydın 
Üye 

Mehmet Semerci 
Aydın 

Üye 
Ali İhsan Merdanoğlu 

(Son 

Diyarbakır 

Üye 
İsmail Soylu 

Hatay 
toplantıya katılmadı) 

Üye 
Selahattin Dağ 

Mardin 
Üye 

Necati Uzdil 
Osmaniye 

(Karşı oy yazımız ektedir. 
Geçic i 1 inci mad. karşıyız) 

Üye 
Abdurrahman Müfit Yetkin 

Geçici 1 ve 13 üncü maddeye muhalifim) 
Üye ' Üye 

Ahmet Kambur Maliki Ejder Arvas 
Tekirdağ Van 

(Son toplantıya katılmadı) 

Şanlıurfa 
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KARŞI OY YAZISI 

1. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun Tasarısının 12 nci maddesinin 3 üncü parafında; 
"Toprak Koruma Projelerinde şekilleme, çevirme, koruma duvarı, bitkilendirme, arıtma, drenaj gibi 
imalat, inşaat ve kültürel tedbirlerinin en az bir Ziraat Mühendisi sorumluluğunda hazırlanacağı" 
belirtilmektedir. 

Özellikle inşaat, imalat, arıtma, drenaj ve kültürel tedbirler başka meslek mensuplarının yetki 
alanına girmekte olduğundan, bu meslek mensuplarının tasarıya ilavesi gerekmektedir. Aksi halde 
eksiklerle sorunlu bir projenin ve uygulamaların ortaya çıkması olasıdır. 

2. Tasarının 13 üncü maddesinin c ve ç fıkralarında Tarım Arazilerinin kapsam dışına çıkarıl
ması Bakanlığın Kamu yararına bağlanmıştır. 

Türkiye'nin mutlak tarım arazileri esasen yetersizdir. Bu nedenle tarım arazilerinin amaç dışına 
çıkarılmasının, Bakanlar Kurulunun kamu yararı kararına bağlanması tarım arazilerimizin korun
ması açısından daha yararlı olacağı düşünülmelidir. 

Bu nedenle bu iki maddede düzenlemenin buna göre düzeltilmesi gerekmektedir. 
Saygılarımızla. 15.4.2005 

Mehmet Işık M. Vedat Melik R. Kerim Özkan 
Giresun Şanlıurfa Burdur 

Fahrettin Üstün 
Muğla 

KARŞI OY YAZISI 

Aşağıda imzası bulunan bizler, Geçici 1 inci maddeye muhalifiz. 
GEREKÇE: Ülkemizin topraktan daha önemli kaynağı yoktur. Üstelik verimli tarım arazileri, 

toplam arazimizin ancak % 15'i kadardır. Tarım arazilerinde gerçekleşmiş tarım dışı yatırımların 
çoğunluğunun bu verimli alanlar üzerinde kurulduğu bilinmektedir. 

Toprağı yok etmek ülkenin geleceğini yok etmektir. Dolayısıyla toprağı yok edenlere meşruiyet 
kazandırmak isteyenlere bire bir af niteliği taşıyan Geçici 1 inci Maddenin taslaktan çıkarılması 
gerekir. 

14.4.2005 
Necati Uzdil M. Vedat Melik Osman Özcan 

Osmaniye Şanlıurfa Antalya 

R. Kerim Özkan Mehmet Işık Fahrettin Üstün 
Burdur Giresun Muğla 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ 
KULLANIMI KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; toprağın 

doğal veya yapay yollarla kaybını ve nitelik
lerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, 
geliştirilmesini ve sürdürülebilir kalkınma il
kesine uygun olarak planlı arazi kullanımını 
sağlayacak usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2.- Bu Kanun; 6831 sayılı Or

man Kanunu kapsamı dışında kalan, arazi ve 
toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun 
olarak belirlenmesi, sınıflandırılması, arazi 
kullanım planlarının hazırlanması, koruma ve 
geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve 
çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle 
değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kul
lanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak 
yöntemlerin oluşturulmasına ilişkin sorum
luluk, görev ve yetkilerin tanımlanması ile il
gili usul ve esasları kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3.- Bu Kanunda geçen; 
a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakan

lığını, 
b) Kurul: Toprak Koruma Kurulunu, 
c) Toprak: Mineral ve organik maddelerin 

parçalanarak ayrışması sonucu oluşan, yer
yüzünü ince bir tabaka halinde kaplayan, canlı 
ve doğal kaynağı, 

d) Arazi: Toprak, iklim, topografya, ana 
materyal, hidroloji ve canlıların değişik oranda 
etkisi altında bulunan yeryüzü parçasını, 

e) Tarım arazisi: Toprak, topografya ve ik
limsel özellikleri tanmsal üretim için uygun 
olup, halihazırda tanmsal üretim yapılan veya 
yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ 
KULLANIMI KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; toprağın 

doğal veya yapay yollarla kaybını ve nitelik
lerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, 
geliştirilmesini ve çevre öncelikli sür
dürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, 
planlı arazi kullanımını sağlayacak usul ve 
esaslan belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2.- Bu Kanun; arazi ve toprak 

kaynaklannın bilimsel esaslara uygun olarak 
belirlenmesi, sınıflandınlması, arazi kullanım 
planlannın hazırlanması, koruma ve geliştirme 
sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel 
boyutlannın katılımcı yöntemlerle değerlen
dirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımlann ön
lenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin 
oluşturulmasına ilişkin sorumluluk, görev ve 
yetkilerin tanımlanması ile ilgili usul ve esas
ları kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3.- Bu Kanunda geçen; 
a) Bakanlık: Tanm ve Köyişleri Bakan

lığını, 
b) Kurul: Toprak Koruma Kurulunu, 
c) Toprak: Mineral ve organik maddelerin 

parçalanarak ayrışması sonucu oluşan, yer
yüzünü ince bir tabaka halinde kaplayan, canlı 
ve doğal kaynağı, 

ç) Arazi: Toprak, iklim, topografya, ana 
materyal, hidroloji ve canlılann değişik oranda 
etkisi altında bulunan yeryüzü parçasını, 

d) Tanm arazisi: Toprak, topografya ve ik
limsel özellikleri tanmsal üretim için uygun 
olup, halihazırda tanmsal üretim yapılan veya 
yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah 
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edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale 
dönüştürülebilen arazileri, 

f) Mutlak tarım arazisi: Bitkisel üretimde; 
toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellik
lerinin kombinasyonu yöre ortalamasında ürün 
alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan, topog-
rafık sınırlamaları yok veya çok az olan; ül
kesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan, 
halihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu 
amaçla kullanıma elverişli olan arazileri, 

g) Özel ürün arazisi: Mutlak tarım arazileri 
dışında kalan, toprak ve topografik sınır
lamaları nedeniyle yöreye adapte olmuş bitki 
türlerinin tamamının tarımının yapılamadığı 
ancak özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile su 
ürünleri yetiştiriciliğinin ve avcılığının 
yapılabildiği, ülkesel, bölgesel veya yerel 
önemi bulunan arazileri, 

h) Dikili tarım arazisi: Mutlak ve özel ürün 
arazileri dışında kalan ve üzerinde yöre 
ekolojisine uygun çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı 
formundaki bitkilerin tarımı yapılan, ülkesel, 
bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileri, 

ı) Marjinal tanm arazisi: Mutlak tarım 
arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tanm 
arazileri dışında kalan, toprak ve topografik 
sınırlamalar nedeniyle üzerinde sadece gelenek
sel toprak işlemeli tarımın yapıldığı arazileri, 

i) Yeter büyüklükte tarımsal arazi parseli: 
Makineli tarımda toplam işlem zamanları ile 
alan kayıplarını optimum yapabilen, arazi 
nitelikleri, ürün deseni ve potansiyeline göre 
Bakanlık tarafından belirlenen en küçük parsel 
büyüklüğünü, 

j) Yeter gelirli tarımsal işletme: Bir tarım 
işletmesinde üretim faktörlerinin rasyonel kul
lanımına olanak vererek işletmenin gelişmesini 
temin eden, ailenin ekonomik ve sosyal 
gelişimini temin edecek geliri sağlayan, tarım
sal yapının muhafazası ve tarımın sürekliliğini 
sağlayan en küçük işletme büyüklüğünü, 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale 
dönüştürülebilen arazileri, 

e) Mutlak tarım arazisi: Bitkisel üretimde; 
toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellik
lerinin kombinasyonu yöre ortalamasında ürün 
alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan, topog
rafik sınırlamaları yok veya çok az olan; ül
kesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan, 
halihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu 
amaçla kullanıma elverişli olan arazileri, 

f) Özel ürün arazisi: Mutlak tarım arazileri 
dışında kalan, toprak ve topografik sınır
lamaları nedeniyle yöreye adapte olmuş bitki 
türlerinin tamamının tarımının yapılamadığı 
ancak özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile su 
ürünleri yetiştiriciliğinin ve avcılığının 
yapılabildiği, ülkesel, bölgesel veya yerel 
önemi bulunan arazileri, 

g) Dikili tarım arazisi: Mutlak ve özel ürün 
arazileri dışında kalan ve üzerinde yöre 
ekolojisine uygun çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı 
formundaki bitkilerin tarımı yapılan, ülkesel, 
bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileri, 

ğ) Marjinal tanm arazisi: Mutlak tanm 
arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım 
arazileri dışında kalan, toprak ve topografik 
sınırlamalar nedeniyle üzerinde sadece gelenek
sel toprak işlemeli tarımın yapıldığı arazileri, 

h) Yeter büyüklükte tanmsal arazi parseli: 
Makineli tarımda toplam işlem zamanlan ve alan 
kayıplannı optimum yapabilen, arazi nitelikleri, 
ürün deseni ve potansiyeline göre Bakanlık 
tarafından belirlenen ve daha fazla küçül-
tülemeyecek en küçük parsel büyüklüğünü, 

ı) Yeter gelirli tarımsal işletme: Bir tanm 
işletmesinde üretim faktörlerinin rasyonel kul
lanımına olanak vererek işletmenin gelişmesini 
temin eden, ailenin ekonomik ve sosyal 
gelişimini temin edecek gelir ile tarımsal 
yapının muhafazası ve tarımın sürekliliğini 
sağlayan en küçük işletme büyüklüğünü, 
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k) Tarım dışı alanlar: Üzerinde toprak 
bulunmayan çıplak kayaları, daimi karla kaplı 
alanları, ırmak yataklarını, sahil kumullarını, 
askeri alanları, endüstriyel, turizm, rekreasyon, 
iskan, altyapı ve benzeri amaçlarla planlanmış 
arazileri, 

1) Sulu tarım arazisi: Tarımı yapılan her 
türlü bitkinin büyüme devresinde ihtiyaç duy
duğu suyun yeterli miktarda karşılandığı 
arazileri, 

m) Tarımsal amaçlı yapılar: Toprak 
koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, 
entegre nitelikte olmayan hayvancılık ve su 
ürünleri üretim ve muhafaza tesisleri ile zorun
lu olarak tesis edilmesi gerekli olan müş
temilatı, mandıra, üreticinin bitkisel üretime 
bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç 
duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un 
değirmeni, tarım alet ve makinelerinin 
muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik 
atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen 
ürünün özelliği itibarıyla hasattan sonra iki saat 
içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve 
besin değeri kaybolması söz konusu ise bu 
ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile 
Bakanlık tarafından tarımsal amaçlı olduğu 
kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer 
tesisleri, 

n) Arazi yetenek sınıflaması: Toprak 
bozulmasına neden olmayacak şekilde arazinin 
en uygun tarımsal kullanımını sağlayan kul
lanım ve koruma verilerini bir araya getirerek 
temel toprak etütlerine ve iklim koşullarına 
dayalı yapılan; toprakların işlemeli tarıma ve 
genellikle kültür bitkilerinin yetiştiriciliğine 
uygunluk derecesini belirlemeye yönelik arazi 
sınıflamasını, 

o) Arazi kullanım planlaması: Ülkesel ve 
bölgesel planlamalara ve sürdürülebilirlik il
kelerine uygun olarak, toprağın ve diğer çevresel 
kaynakların bozulmasını önlemek için ekolojik, 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

i) Tarım dışı alanlar: Üzerinde toprak 
bulunmayan çıplak kayaları, daimi karla kaplı 
alanları, ırmak yataklarını, sahil kumullarını, 
sazlık ve bataklıkları, askeri alanları, endüs
triyel, turizm, rekreasyon, iskan, altyapı ve 
benzeri amaçlarla planlanmış arazileri, 

j) Sulu tarım arazisi: Tarımı yapılan bit
kilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu 
suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda 
ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazileri, 

k) Tarımsal amaçlı yapılar: Toprak koruma 
ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre 
nitelikte olmayan hayvancılık ve su ürünleri 
üretim ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak 
tesis edilmesi gerekli olan müştemilatı, man
dıra, üreticinin bitkisel üretime bağlı olarak el
de ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli 
boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım 
alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan 
sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal 
işletmede üretilen ürünün özelliği itibarıyla 
hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği tak
dirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması 
söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için 
kurulan tesisler ile Bakanlık tarafından tarımsal 
amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte ol
mayan diğer tesisleri, 

1) Arazi yetenek sınıflaması: Toprak 
bozulmasına neden olmayacak şekilde arazinin 
en uygun kullanım şeklini belirlemek için kul
lanım ve koruma verilerini bir araya getirerek 
temel toprak etütlerine ve iklim koşullarına 
dayalı yapılan planlamalara yönelik arazi sınıf
lamasını, 

m) Arazi kullanım planlaması: Her ölçek
te planlamaya temel oluşturmak üzere, toprağın 
ve diğer çevresel kaynakların bozulmasını ön
lemek için ekolojik, toplumsal ve ekonomik 
şartlar gözetilerek sürdürülebilirlik ilkesine uy
gun, farklı arazi kullanım şekillerini oluştur
maya yönelik toprak ve su potansiyelinin belir-
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toplumsal, ekonomik şartlar ile farklı arazi kul
lanım şekillerini oluşturmaya yönelik toprak ve 
su potansiyelinin sistematik olarak değerlen
dirilmesini ve birbirleri ile olan ilişkilerini belir
leyen rasyonel arazi kullanım planlarını, 

ö) Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve 
projeleri: Tanm alanlarında yörenin ekolojik, 
ekonomik ve toplumsal özellikleri dikkate 
alınarak toprakların sürekli üretkenliğini sağ
layacak tanm tekniklerini, toprak, su, bitki ve 
insan ilişkileri ile toprak korumaya yönelik 
diğer fiziksel, kimyasal, kültürel ve bitkisel 
düzenlemeleri kapsayan rasyonel tarımsal arazi 
kullanım plan ve projelerini, 

p) Toprak koruma projeleri: Toprağın 
doğal veya insan faaliyetleri sonucu yok ol
masını, bozulmasını veya zarar görmesini ön
lemek ve sürekli üretken kalmasını sağlamak 
için yapılan fiziksel, kültürel ve bitkisel tedbir
leri kapsayan projeleri, 

ifade eder. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

lenip, sistematik olarak değerlendirilmesini ve 
birbirleri ile olan ilişkilerini ortaya koyan ras
yonel arazi kullanım planlarını, 

n) Tanmsal amaçlı arazi kullanım plan ve 
projeleri: Tarım alanlarında yörenin ekolojik, 
ekonomik ve toplumsal özellikleri dikkate 
alınarak toprakların sürekli üretkenliğini sağ
layacak tarım tekniklerini, toprak, su, bitki ve 
insan ilişkileri ile toprak korumaya yönelik 
diğer fiziksel, kimyasal, kültürel ve bitkisel 
düzenlemeleri kapsayan rasyonel tarımsal arazi 
kullanım plan ve projelerini, 

o) Toprak koruma projeleri: Toprağın 
doğal veya insan faaliyetleri sonucu yok ol
masını, bozulmasını veya zarar görmesini ön
lemek ve sürekli üretken kalmasını sağlamak 
için yapılan fiziksel, kültürel ve bitkisel tedbir
leri kapsayan projeleri, 

ö) Arazi toplulaştırması: Arazilerin doğal 
ve yapay etkilerle bozulmasını ve parçalan
masını önlemek, parçalanmış arazilerde ise 
doğal özellikleri, kullanım bütünlüğü ve mül
kiyet hakları gözetilerek birden fazla arazi par
çasının birleştirilip ekonomik, ekolojik ve top
lumsal yönden daha işlevsel yeni parsellerin 
oluşturulmasını ve bu parsellerin arazi özellik
leri ve alanı değerlendirilerek kullanım şekil
lerinin belirlenmesini, köy ve arazi gelişim hiz
metlerinin sağlanmasını, 

p) Toplulaştırma proje sahası: Toplulaştır
ma projesinin uygulanacağı sınırlar içinde 
kalan alanı, 

r) Arazi bozulması: Arazinin doğal veya 
yapay etkiler sonucu özelliklerinin değişikliğe 
uğraması ile ekonomik ve ekolojik işlevlerinin 
azalması veya yok olmasını, 

s) Toprak veri tabanı: Arazi ve toprak kay-
naklannın nitelikleri ile birlikte belirlenerek 
kayıt altına alındığı veri tabanını, 

ş) Tahsis: Bu Kanun kapsamında değerlen
dirilmek üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Arazi Mülkiyet Hakkının Kullanımı ve Toprak 

Koruma Kurulunun Teşekkülü 
Arazi mülkiyet hakkının kullanım esası 
MADDE 4.- Devletin hüküm ve tasarrufu 

altında ve Hazinenin özel mülkiyetinde olan 
araziler ile kamu kurumlarına, gerçek ve tüzel 
kişilere ait olan arazilerin mülkiyet hakkı kul
lanılırken; toprağın üretim fonksiyonu, endüs
triyel, sosyo ekonomik ve ekolojik işlevlerinin 
tamamen, kısmen veya geçici olarak engellen
memesi amacıyla, araziyi kullananlar gerekli 
önlemleri alır. 

Toprak Koruma Kurulunun teşekkülü 
MADDE 5.- Her ilde, valinin veya görev

lendireceği bir valf yardımcısının başkanlığın
da, ildeki tarımdan sorumlu birim amiri tarafın
dan başkan yardımcılığı ve sekretarya hizmet
leri görevi yürütülmek üzere, ilde plan yapma 
yetkisine sahip kamu kurum ve kuruluşlarından 
üç birimin ve Maliye Bakanlığının ildeki üst 
düzey temsilcileri ile tarımsal planlamalar ve 
toprak koruma konularında ulusal ölçekte 
faaliyette bulunan meslek veya sivil toplum 
kuruluşlarının yerel temsilcilerinden üç kişi ol
mak üzere Kurul teşkil edilir. Kurulun gün
deminde bulunan araziler Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünün proje alanı veya 3083 
sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlen
mesine Dair Tarım Reformu Kanununa göre 
uygulama alanı ilan edilen yerlerden ise bu 
alanlarda uygulama yapan birimin yetkili tem
silcisi de Kurula dahil edilir. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan taşınmazlardan, vasfı ve hali hazır kul
lanım şekline bakılmaksızın toplulaştırma kap
samında değerlendirilebilecek yerlerin, Maliye 
Bakanlığı tarafından Bakanlığa tahsis edil
mesini, 

İfade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Arazi Mülkiyet Hakkının Kullanımı ve 
Toprak Koruma Kurulu 

Arazi mülkiyet hakkının kullanım esası 
MADDE 4.- Devletin hüküm ve tasarrufu 

altında ve Hazinenin özel mülkiyetinde olan 
araziler ile kamu kurumlarına, gerçek ve tüzel 
kişilere ait olan arazilerin mülkiyet hakkı kul
lanılırken toprağın; bitkisel üretim fonksiyonu, 
endüstriyel, sosyo-ekonomik ve ekolojik işlev
lerinin tamamen, kısmen veya geçici olarak en
gellenmemesi amacıyla araziyi kullananlar, bu 
Kanunun ön gördüğü tedbirleri almakla 
yükümlüdür. 

Toprak Koruma Kurulu 
MADDE 5.- Her ilde, valinin başkanlığın

da, ildeki tarımdan sorumlu birim amiri tarafın
dan başkan yardımcılığı ve sekreterya hizmet
leri görevi yürütülmek üzere, ilde plan yapma 
yetkisine sahip kamu kurum ve kuruluşları ile 
üniversitelerden, üç birimin ve Maliye Bakan
lığının ildeki üst düzey temsilcisi ile planlama 
ve/veya toprak koruma konularında ulusal öl
çekte faaliyette bulunan kamu kurumu niteliğini 
haiz meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluş
larının yerel temsilcilerinden üç kişi olmak 
üzere Kurul oluşturulur. Kurulun gündeminde 
bulunan araziler özel kanunlarla koruma altına 
alınmış alanlar, Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün proje alanı veya 22.11.1984 tarihli ve 
3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzen
lenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa göre 
uygulama alanı ilan edilen yerlerden ise bu 
alanlarda uygulama yapan birimin yetkili tem
silcisi de Kurula dahil edilir. 
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Kurulun kuruluş, çalışma usul ve esastan 
Bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle 
belirlenir. 

Kurulun görevleri 
MADDE 6.- Kurulun görevleri aşağıda 

belirtilmiştir: 
a) Arazi kullanılan tüm faaliyetlerde, 

arazinin korunması, geliştirilmesi ve verimli 
kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendir
me ve izleme yapmak, ortaya çıkan olumsuz
luktan belirlemek, toprak korumayı ve bununla 
ilgili sorunları giderici önlemleri almak, geliş
tirmek, uygulanmasını sağlamak için görüş 
oluşturmak, 

b) Arazi kullanımını gerektiren tüm 
girişimleri yönlendirmek üzere yerel plan 
veya projelerin uygulanması amacıyla takibini 
yapmak, 

c) Toprak koruma önlemlerinin yerine 
getirilmesi sürecini, yerel ölçekte izlemek, 
değerlendirmek ve çözümleyici öneriler geliş
tirmek, hazırlanacak toprak koruma ve arazi 
kullanım planları doğrultusunda, yerel ölçekli 
yıllık iş programlan için görüş oluşturmak ve 
uygulamaya konulmasının takibini yapmak, 

d) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Toprak ve Arazi Varlığının Belirlenmesi 

Toprak ve arazi varlığının belirlenmesi, 
standartlar ve haritaların hazırlanması, veri 
tabanının oluşturulması 

MADDE 7.- Bakanlık, toprak koruma ve kul
lanmaya yönelik farklı sistemler kullanarak arazi 
ve toprakla ilgili sınıflamalan yapar veya yaptınr. 

Tanm arazileri; doğal özellikleri ve ülke 
tanmındaki önemine göre, nitelikleri Bakanlık 
tarafından belirlenen mutlak tanm arazileri, 

(Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Kurulun kuruluşu, çalışma usul ve esaslan 
Bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle 
belirlenir. 

Kurulun görevleri 
MADDE 6.- Kurulun görevleri aşağıda 

belirtilmiştir: 
a) Arazi kullanılan tüm faaliyetlerde, 

arazinin korunması, geliştirilmesi ve verimli 
kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendir
me ve izleme yapmak, ortaya çıkan olumsuz
lukları belirlemek, toprak korumayı ve bununla 
ilgili sorunlan giderici önlemleri almak, geliş
tirmek, uygulanmasını sağlamak için görüş 
oluşturmak. 

b) Arazi kullanımını gerektiren tüm 
girişimleri yönlendirmek üzere, yerel plan 
veya projelerin uygulanması amacıyla takibini 
yapmak. 

c) Toprak koruma önlemlerinin yerine 
getirilmesi sürecini, yerel ölçekte izlemek, 
değerlendirmek ve çözümleyici öneriler geliş
tirmek, hazırlanacak toprak koruma ve arazi 
kullanım planları doğrultusunda, yerel ölçekli 
yıllık iş programlan için görüş oluşturmak ve 
uygulamaya konulmasının takibini yapmak. 

ç) Ülkesel, bölgesel veya yerel ölçekli 
yapılan planlar arasındaki uyumu denetlemek. 

d) Kanunda yer alan konularla ilgili baş
vuruları almak ve ilgililere aktarmak. 

e) Kanunla verilen diğer görevleri yap
mak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Toprak ve Arazi Varlığının Belirlenmesi 

Toprak ve arazi varlığının belirlen
mesine ilişkin esaslar 

MADDE 7.- Bakanlık, toprak koruma ve 
kullanmaya yönelik farklı sistemler kullanarak 
arazi ve toprakla ilgili sınıflamalan ve haritalan 
yapar veya yaptınr. 

Toprak ve arazi varlığının belirlenmesi, 
sınıflandırılması, etüt, analiz ve sınıflama ile il-
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özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve mar
jinal tarım arazileri olarak sınıflandırılır. 

Toprak ve arazi varlığının belirlenmesi, 
sınıflandırılması, etüt, analiz ve sınıflama ile il
gili standart oluşturulması, harita ve veri 
tabanının hazırlanması ve kullanıcıların hiz
metine sunulmasına ilişkin usul ve esaslar 
Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Tarımsal arazi parsel büyüklüklerinin 
belirlenmesi 

MADDE 8.- Tarımsal faaliyetin ekonomik 
olarak yapılabildiği en küçük alana sahip ve 
daha fazla küçülmemesi gereken yeter büyük
lükteki tarımsal arazi parsel büyüklüğü, bölge ve 
yörelerin ekonomik, ekolojik ve teknik özellik
leri gözetilerek, Bakanlık tarafından belirlenir. 

Kamu yatırımları için ihtiyaç duyulan yer
ler hariç olmak üzere tarım arazileri, belirlenen 
yeter büyüklükteki tarımsal arazi parsellerin
den daha küçük parçalara bölünemez. Miras 
yolu ile intikallerde yeter büyüklükteki parsel
ler oluşturulamıyorsa ifraz yapılmaz, ortak kul
lanım, kiralama veya satış yoluna gidilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Toprakların Korunması ve Arazi Kullanımı 

Toprakların korunması 
MADDE 9.- Arazi kullanımını gerektiren 

her türlü girişim ve yatırım sürecinde toprak
ların korunması, doğal ve yapay olaylar sonucu 
meydana gelen toprak kayıplarının önlenmesi; 
arazi kullanım planlan, tarımsal amaçlı arazi 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

gili standart oluşturulması, harita ve veri 
tabanının hazırlanması ve kullanıcıların hiz
metine sunulmasına ilişkin usul ve esaslar, 
Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belir
lenir. 

Tarım arazilerinin sınıflandırılması ve 
arazi parsel büyüklüklerinin belirlenmesi 

MADDE 8.- Tarım arazileri; doğal özel
likleri ve ülke tanmındaki önemine göre, 
nitelikleri Bakanlık tarafından belirlenen mut
lak tanm arazileri, özel ürün arazileri, dikili 
tarım arazileri ve marjinal tarım arazileri olarak 
sınıflandırılır. Ayrıca Bakanlık tarım 
arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve kul
lanımı ile ilgili farklı sınıflandırmalar yapabilir. 

Tarımsal faaliyetin ekonomik olarak 
yapılabildiği en küçük alana sahip ve daha faz
la küçülmemesi gereken yeter büyüklükteki 
tarımsal arazi parsel büyüklüğü, bölge ve 
yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve tek
nik özellikleri gözetilerek, Bakanlık tarafından 
belirlenir. 

Kamu yatırımları için ihtiyaç duyulan yer
ler hariç olmak üzere tanm arazileri, belirlenen 
yeter büyüklükteki tarımsal arazi parsellerin
den daha küçük parçalara bölünemez. Miras 
yolu ile intikallerde yeter büyüklükteki parsel
ler oluşturulamıyorsa ifraz yapılmaz; ortak kul
lanım, kiralama veya satış yoluna gidilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Toprakların Korunması ve Arazi Kullanımı 

Toprakların korunması 
MADDE 9.- Arazi kullanımını gerektiren 

her türlü girişim ve yatınm sürecinde toprak
ların korunması, doğal ve yapay olaylar sonucu 
meydana gelen toprak kayıplarının önlenmesi; 
arazi kullanım planları, tarımsal amaçlı arazi 
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kullanım plan ve projeleri ile toprak koruma 
projelerinin uygulamaya konulması ile sağlanır. 

Arazi kullanım planlarının yapılması 
MADDE 10.- Ülkesel ve bölgesel planlara 

uyum sağlayacak şekilde, su potansiyeli, toprak 
veri tabanı ve haritaları esas alınarak sür
dürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda top
rağın niteliği ve arazinin yeteneği gözetilerek 
uygun arazi kullanım biçimleri belirlenir. 

Bakanlık veya valilikler tarafından hazır
lanacak arazi kullanım planlarında; yerel, böl
gesel ve ülkesel ölçekte tarım arazileri, mera 
arazileri, orman arazileri, özel kanunlarla 
koruma altına alınmış alanlar, yerleşim alanları, 
sosyal ve ekonomik amaçlı altyapı tesisleri ile 
diğer arazi kullanım şekillerine yer verilir. 
Tarım arazileri, bu Kanunda belirtilen istisnalar 
hariç olmak üzere arazi kullanım planlarında 
belirtilen amaçlan dışında kullanılamaz. Arazi 
kullanım planlannda yer verilen kullanım şekil
leri ilgili kanunlar kapsamında sorumlu bakan
lık veya kuruluşlar tarafından değerlendirilir. 

Arazi kullanım planının hazırlanmasına 
ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından 
hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve 
projelerinin hazırlanması 

MADDE 11.- Tarım arazilerinde toprağın 
kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerinin 
sürekli üretim sağlayacak şekilde korunarak 
kullanımı için, en az bir ziraat mühendisi 

(Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

kullanım plan ve projeleri ile toprak koruma 
projelerinin uygulamaya konulması ile sağ
lanır. 

Arazi kullanım planlarının yapılması 
MADDE 10.- Arazi kullanım planlan ile 

ülkesel ve bölgesel planlamalara temel oluş
turan ve diğer fiziki planlamalara veri teşkil 
eden; su potansiyeli, toprak veri tabanı ve 
haritaları esas alınarak çevre öncelikli sür
dürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda top
rağın niteliği, arazinin yeteneği ve diğer arazi 
özellikleri gözetilerek uygun arazi kullanım 
şekilleri belirlenir. 

Bakanlık tarafından hazırlanan veya hazır
lattırılan arazi kullanım planlarında; yerel, böl
gesel ve ülkesel ölçekte tarım arazileri, mera 
arazileri, orman arazileri, özel kanunlarla belir
lenen alanlar, yerleşim alanları, sosyal ve 
ekonomik amaçlı altyapı tesisleri ile diğer arazi 
kullanım şekillerine yer verilir. Bakanlık arazi 
kullanım planlarının hazırlanmasını ihtiyaca 
göre valiliklere devredebilir. 

Özel kanunlarla belirlenen veya belir
lenecek alanlarda, ilgili kanun hükümleri saklı 
kalmak kaydı ile arazi kullanım planlarında yer 
verilen kullanım şekilleri, ilgili kanunlar kap
samında sorumlu bakanlık veya kuruluşlar 
tarafından değerlendirilir. 

Tanm arazileri, bu Kanunda belirtilen is
tisnalar hariç olmak üzere, arazi kullanım plan
larında belirtilen amaçları dışında kul
lanılamaz. 

Arazi kullanım planının hazırlanmasına 
ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından 
hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve 
projelerinin hazırlanması 

MADDE 11.- Tarım arazilerinde toprağın 
kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerinin 
sürekli üretim sağlayacak şekilde korunarak 
kullanımı için, en az bir ziraat mühendisi 
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sorumluluğunda tarımsal amaçlı arazi kullanım 
plan veya projeleri valilikler tarafından hazır
lanır veya hazırlattırılır. 

Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan veya 
projelerinin hazırlanmasında, çiftçilerin ve 
arazi sahiplerinin görüşleri ile sahip oldukları 
arazi miktarı oranında maddi katkıları alınır. 

Tanmsal amaçlı arazi kullanım plan veya 
projelerinin uygulanacağı arazinin sınırlan, 
büyüklüğü, alınacak katkılar ve uygulama ile 
ilgili diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından 
hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Toprak koruma projelerinin hazırlan
ması 

MADDE 12.- Toprağın bulunduğu yerde 
tanmsal amaçla kullanmak üzere korunması 
esastır. 

Ancak zorunlu olarak sanayi, ulaştırma, 
enerji tesisleri, iletim hatları, depolama alan
ları, madencilik, turizm, inşaat ve benzeri 
faaliyetler için tahsis edilen yerlerde yapılan 
kazı veya dolgu çahşmalan ile bu faaliyetler 
sonucu ortaya çıkan atıkların yakın ve uzak 
çevre arazilere vereceği kirlilik zararı, toprak 
kayıpları ve arazi bozulmalan söz konusu ise, 
araziyi kullananlar tarafından toprak koruma 
projeleri hazırlanır veya hazırlattınlır. 

Toprak koruma projeleri arazi bozul-
malannı ve toprak kayıplannı önlemek için 
gerekli olan sekileme, çevirme, koruma duvan, 
bitkilendirme, arıtma, drenaj gibi imalat, inşaat 
ve kültürel tedbirleri içerir, en az bir ziraat 
mühendisi sorumluluğunda hazırlanır ve ilgili 
valilik tarafından onaylanır. 

Aynca heyelan, sel oyuntusu, rüzgar eroz
yonu gibi doğal olaylar sonucu meydana gelen 
toprak kayıplannı önlemek için valilikler toprak 
koruma projelerini hazırlatarak uygulamasını 
yapar veya yaptınr. 

(Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

sorumluluğunda tarımsal amaçlı arazi kullanım 
plan veya projeleri, valilikler tarafından hazır
lanır veya hazırlattınlır. 

Tanmsal amaçlı arazi kullanım plan veya 
projelerinin hazırlanmasında, çiftçilerin ve 
arazi sahiplerinin görüşleri alınır. 

Arazi sahipleri ve araziyi kullananlar, 
hazırlanan plan ve projelere uymakla yüküm
lüdür. 

Tanmsal amaçlı arazi kullanım plan veya 
projelerinin uygulanacağı arazinin sınırları, 
büyüklüğü ve uygulama ile ilgili diğer usul ve 
esaslar, Bakanlık tarafından hazırlanacak 
yönetmelikle belirlenir. 

Toprak koruma projelerinin hazırlan
ması 

MADDE 12.- Toprağın bulunduğu yerde, 
doğal fonksiyonlannı sürdürebilmesinin sağ
lanması amacıyla korunması esastır. 

Kentsel yerleşim amaçlı imar planı 
bulunan yerler dışında, zorunlu olarak kazı 
veya dolgu gerektiren herhangi bir arazi kul
lanım faaliyeti sonucu toprak kayıplan ve arazi 
bozulmalan söz konusu ise araziyi kullananlar 
tarafından toprak koruma projeleri hazırlanır 
veya hazırlattınlır. 

Toprak koruma projeleri arazi bozul-
malannı ve toprak kayıplannı önlemek için 
gerekli olan sekileme, çevirme, koruma duvarı, 
bitkilendirme, antma, drenaj gibi imalat, inşaat 
ve kültürel tedbirleri içerir, en az bir ziraat 
mühendisi sorumluluğunda hazırlanır ve valilik 
tarafından onaylanır. 

Heyelan, sel ve rüzgar gibi doğal olaylar 
sonucu meydana gelen toprak kayıplarını ön
lemek için valilikler, toprak koruma projelerini 
hazırlatarak uygulamasını yapar veya yaptırır. 

Toprak koruma projelerinin gerekliliği, 
hazırlanması, uygulanması, yetki ve sorum
luluklara! belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslar, 
Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 
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Toprak koruma projelerinin gerekliliği, 
hazırlanması, uygulanması, yetki ve sorum
lulukların belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslar 
Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı 
MADDE 13.- Mutlak tarım arazileri, özel 

ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu 
tanm arazileri tanmsal üretim amacı dışında 
kullanılamaz. Ancak, alternatif alan bulun
maması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla; 

a) Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar, 
b) Doğal afet sonrası ortaya çıkan yerleşim 

yeri ihtiyacı, 
c) Petrol ve doğal gaz arama ve işletme 

faaliyetleri, 
d) İlgili bakanlık tarafından kamu yaran 

karan alınmış madencilik faaliyetleri, 
e) Bakanlıklarca kamu yaran karan alın

mış yatınmlar 
için bu arazilerin amaç dışı kullanım talep

lerine, toprak koruma projelerine uyulması 
kaydı ile Bakanlık tarafından izin verilir. 

Mutlak tanm arazileri, özel ürün arazileri, 
dikili tanm arazileri ile sulu tanm arazileri 
dışında kalan tarım arazileri; valilikler tarafın
dan tarım dışı kullanımlara tahsis edilebilir. 

Tarımsal amaçlı yapılar için, projesine 
uyulması şartıyla ihtiyaç duyulan miktarda her 
smıf ve özellikteki tarım arazisi valilik izni ile 
kullanılır. 

Birinci fıkranın (c) ve (d) bentleri kap
samında izin alan işletmeciler faaliyetlerini 
çevre ve tarım arazilerine zarar vermeyecek 
şekilde yürütmekle ve kendilerine tahsis edilen 
yerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfına 
getirmekle yükümlüdürler. 

Bu madde kapsamında valiliklerce verilen 
kararlara yapılan itirazlar Bakanlık tarafından 
değerlendirilerek karara bağlanır. 

Tarım arazilerinin korunması ve amaç dışı 
kullanımına dair uygulamaların usul ve esaslan 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı 
MADDE 13.- Mutlak tarım arazileri, özel 

ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu 
tanm arazileri tanmsal üretim amacı dışında 
kullanılamaz. Ancak, alternatif alan bulun
maması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla; 

a) Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar, 
b) Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici 

yerleşim yeri ihtiyacı, 
c) Petrol ve doğal gaz arama ve işletme 

faaliyetleri, 
ç) İlgili bakanlık tarafından kamu yaran 

kararı alınmış madencilik faaliyetleri, 
d) Bakanlıklarca kamu yaran kararı alın

mış plan ve yatınmlar 
İçin bu arazilerin amaç dışı kullanım talep

lerine, toprak koruma projelerine uyulması 
kaydı ile Bakanlık tarafından izin verilebilir. 

Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, 
dikili tarım arazileri ile sulu tanm arazileri 
dışında kalan tarım arazileri; toprak koruma 
projelerine uyulması kaydı ile valilikler tarafın
dan tarım dışı kullanımlara tahsis edilebilir. 

Tarımsal amaçlı yapılar için, projesine 
uyulması şartıyla ihtiyaç duyulan miktarda her 
sınıf ve özellikteki tarım arazisi valilik izni ile 
kullanılır. 

Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri kap
samında izin alan işletmeciler, faaliyetlerini 
çevre ve tarım arazilerine zarar vermeyecek 
şekilde yürütmekle ve kendilerine tahsis edilen 
yerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfına 
getirmekle yükümlüdürler. 

Bu madde kapsamında valiliklerce verilen 
kararlara yapılan itirazlar, Bakanlık tarafından 
değerlendirilerek karara bağlanır. 
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Bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle 
belirlenir. 

Tarımsal potansiyeli yüksek büyük 
ovaların belirlenmesi ve korunması 

MADDE 14.- Tarımsal üretim potansiyeli 
yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yan
lış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak 
kaybı ve arazi bozulmalannın hızlı geliştiği 
ovalar; kurul veya kurulların görüşü alınarak, 
Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu karan ile 
büyük ova koruma alanı olarak belirlenir. 

Büyük ovalardaki koruma ve geliştirme 
amaçlı tarımsal altyapı projeleri ve arazi kul
lanım planları, kurul veya kurulların görüşleri 
dikkate alınarak, Bakanlık ve valilikler tarafın
dan öncelikle hazırlanır veya hazırlattırılır. Bu 
alanlarda bulunan tarım arazileri; tarımsal 
amaçlı yapılar ve Bakanlar Kurulunca kamu 
yararı karan alınmış faaliyetler hariç, arazi kul
lanım planlarında belirlenen amacı dışında kul
lanılamaz. 

Büyük ova koruma alanlarının belirlen
mesi ve korunmasına ilişkin usul ve esaslar 
Bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle 
belirlenir. 

Erozyona duyarlı alanların belirlenmesi 
ve korunması 

MADDE 15.- Doğal ve yapay olaylar 
sonucu toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
özellikleri bozulmuş veya bozulma ihtimali 
olan araziler ile siltasyondan önemli derecede 
etkilenen baraj, gölet ve benzeri rezervuar hav-
zalannda toprak kayıplannı ve siltasyonu ön
lemek, koruma, geliştirme ve kullanmayı esas 
alan teknikleri yerleştirmek amacıyla, kurul
ların görüşü alınarak, Bakanlığın teklifi ve 

(Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Tanm arazilerinin korunması ve amaç dışı 
kullanımına dair uygulamalann usul ve esaslan 
tüzükle düzenlenir. 

Tarımsal potansiyeli yüksek büyük 
ovaların belirlenmesi ve korunması 

MADDE 14.- Tarımsal üretim potansiyeli 
yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yan
lış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak 
kaybı ve arazi bozulmalannın hızlı geliştiği 
ovalar; kurul veya kurulların görüşü alınarak, 
Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu karan ile 
büyük ova koruma alanı olarak belirlenir. 

Büyük ovalardaki koruma ve geliştirme 
amaçlı tarımsal altyapı projeleri ve arazi kul
lanım planları, kurul veya kurulların görüşleri 
dikkate alınarak, Bakanlık ve valilikler tarafın
dan öncelikle hazırlanır veya hazırlattınlır. 

Büyük ovalarda bulunan tarım arazileri 
hiçbir surette amacı dışında kullanılamaz. An
cak alternatif alan bulunmaması, kurul veya 
kurullarca uygun görüş bildirilmesi şartıyla; 

a) Tarımsal amaçlı yapılar, 
b) Bakanlık ve talebin ilgili olduğu Bakan

lıkça ortaklaşa kamu yararı kararı alınmış 
faaliyetler, 

İçin tarım dışı kullanımlara Bakanlıkça 
izin verilebilir. 

Büyük ova koruma alanlarının belirlen
mesi ve korunmasına ilişkin usul ve esaslar 
tüzükle düzenlenir. 

Erozyona duyarlı alanların belirlenmesi 
ve korunması 

MADDE 15.- Doğal ve yapay olaylar 
sonucu toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
özellikleri bozulmuş veya bozulma ihtimali 
olan araziler ile millenmeden önemli derecede 
etkilenen baraj, gölet ve benzeri rezervuar hav
zalarında toprak kayıplarını ve millenmeyi ön
lemek, koruma, geliştirme ve kullanmayı esas 
alan teknikleri yerleştirmek amacıyla, kurul
ların görüşü alınarak, Bakanlığın teklifi ve 
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Bakanlar Kurulu kararı ile erozyona duyarlı 
alanlar belirlenir. 

Erozyona duyarlı arazilerin belirlenmesi 
ve korunması amacıyla bu arazilerin kullanım 
planları ve altyapı projeleri; kurulların görüş
leri dikkate alınarak, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarının hizmet alanları ile sınırlı olmak 
kaydıyla kamu kuruluşlarının birbirlerine bağlı 
hizmetlerini aksatmayacak şekilde bir uyum ve 
zaman planlaması içerisinde, havza bazında il
gili kamu kuruluşları tarafından yapılır veya 
yaptınlır. Bu amaçla yapılan veya yaptınlan 
rüzgar perdeleri, sekiler, sel oyuntusu önleme 
yapıları gibi fiziki yapıların korunması arazi 
sahiplerine aittir. 

Bakanlık; kurak, yarı kurak ve az yağışlı 
yerlerde iklim değişiklikleri ve insan faaliyet
leri de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle top
rak bozulması görülen çölleşmeye maruz alan
larda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil 
toplum örgütleri ile işbirliği yaparak gerekli 
önlemleri alır veya aldırır. 

Erozyona duyarlı alanların belirlenmesi ve 
korunmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık 
tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Toprak kirliliğinin önlenmesi 
MADDE 16.- Valilikler, tarımsal veya 

tarım dışı faaliyetlerden kaynaklanan toprağı 
kirletici ve bozucu olumsuzlukların giderilmesi 
için gerekli önlemleri alır ve aldınr. 

Arazi toplulaştırması ve dağıtımı 
MADDE 17.- Bakanlık, arazinin rasyonel 

kullanımını sağlamak amacıyla parsel büyük
lüklerinin optimum ölçülerde oluşması için, 
doğrudan veya kurulların talebi üzerine kamu 
yararına arazi toplulaştırma kararı alabilir. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Bakanlar Kurulu kararı ile erozyona duyarlı 
alanlar belirlenir. 

Erozyona duyarlı arazilerin belirlenmesi 
ve korunması amacıyla bu arazilerin kullanım 
planları ve altyapı projeleri; kurulların görüş
leri dikkate alınarak, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarının hizmet alanları ile sınırlı olmak 
kaydıyla, kamu kuruluşlarının birbirlerine bağ
lı hizmetlerini aksatmayacak şekilde bir uyum 
ve zaman planlaması içerisinde, havza bazında 
ilgili kamu kuruluşları tarafından yapılır veya 
yaptırılır. Bu amaçla yapılan veya yaptırılan 
rüzgar perdeleri, sekiler, sel oyuntusu önleme 
yapıları gibi fiziki yapıların korunması, arazi 
sahiplerine aittir. 

Bakanlık; kurak, yarı kurak ve az yağışlı 
yerlerde iklim değişiklikleri ve insan faaliyet
leri de dahil olmak üzere, çeşitli nedenlerle top
rak bozulması görülen çölleşmeye maruz alan
larda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil 
toplum örgütleri ile işbirliği yaparak gerekli 
önlemleri alır veya aldırır. 

Erozyona duyarlı alanların belirlenmesi ve 
korunmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık 
tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Toprak kirliliğinin izlenmesi ve önlenmesi 
MADDE 16.- Valilikler, tarımsal veya 

tarım dışı faaliyetlerden kaynaklanan toprağı 
kirletici ve bozucu olumsuzlukların izlenmesi 
ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır ve al
dırır. 

Toprağı kirletenlere 9.8.1983 tarihli ve 
2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanır. 

Arazi toplulaştırması ve dağıtımı 
MADDE 17.- Arazinin rasyonel kul

lanımını sağlamak amacıyla parsel büyüklük
lerinin optimum ölçülerde oluşması için, 
arazinin yansından çoğuna malik bulunan ve 
sayıca maliklerin yarısından fazlasını oluş
turanların muvafakati üzerine isteğe bağlı, 
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Toplulaştırma yapılacak arazi sınırları, 
Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
karan ile tespit edilir. Bakanlar Kurulunun bu 
karan toplulaştırma ve diğer işlemler yönünden 
kamu yararı karan sayılır. Bu karar sonucu is
teğe bağlı olarak veya maliklerin muvafakati 
aranmaksızın proje bazında arazi toplulaştır
ması ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile kırsal 
alan düzenlemesi Bakanlık tarafından yapılır 
veya yaptırılır. Uygulamada isteğe bağlı top
lulaştırmalara öncelik tanınır. 

Ekonomik ölçekte, yaşayabilir ve gelişebilir 
tanm işletmeleri oluşturmak için tanm arazisi 
bulunmayan veya yetersiz olan çiftçilere, tanm-
sal işletme kurabilmeleri veya mevcut olanı 
geliştirmeleri amacıyla Devletin mülkiyetinde 
bulunan tanm arazisi niteliğindeki arazilerden 
toplulaştırma kapsamında dağıtım yapılır. 

Bakanlık, yeter büyüklükte olmayan 
tanmsal arazi parsellerini gerektiğinde ilgili 
kişilerin muvafakati alınmak kaydıyla piyasa 
fiyatlarından satın alabilir. Toplulaştırma uy
gulamalarında, Hazineye ait tarım arazileri ile 
birlikte bu araziler kullanılarak yeter büyüklük
te yeni parseller oluşturulur ve bu parseller; 
arazisi satın alınan veya yeter büyüklükte tanm 
arazisi olmayan yöre çiftçilerine öncelikli ol
mak üzere, satılır. Bu amaçla yapılan alım ve 
satımlar her türlü vergi, resim, harç ve katkı 
payından muaftır. 

Arazi toplulaştırma çahşmalannın usul ve 
esasları tüzükle düzenlenir. 

(Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Bakanlığın veya kurulların talebi üzerine kamu 
yararı gözetilerek isteğe bağlı olmaksızın, 
Bakanlar Kurulu karan ile arazi toplulaştırma 
proje sahası belirlenir ve uygulanır. 

Bakanlar Kurulunun bu karan toplulaştır
ma ve diğer işlemler yönünden kamu yaran 
karan sayılır. Bu karar sonucu isteğe bağlı 
olarak veya maliklerin muvafakati aranmak
sızın proje bazında arazi toplulaştırması, köy 
gelişim ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile kır
sal alan düzenlemesi Bakanlık tarafından 
yapılır veya yaptınlır. Uygulamada isteğe bağlı 
toplulaştırmalara öncelik tanınır. 

Toplulaştırma sahası olarak tespit edilen 
yerlerde bulunan Hazinenin özel mülkiyetinde 
ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
ve toplulaştırma amaçlarına uygun olarak 
değerlendirilmesi mümkün olan tanm arazileri, 
Bakanlığın talebine istinaden vasfına ve mev
cut kullanım şekline bakılmaksızın Maliye 
Bakanlığınca, Bakanlığa tahsis edilir. 

Ekonomik ölçekte, yaşayabilir ve 
gelişebilir tanm işletmeleri oluşturmak için 
tarım arazisi bulunmayan veya yetersiz olan 
çiftçilere, tarımsal işletme kurabilmeleri veya 
mevcut olanı geliştirmeleri amacıyla, toplulaş
tırma kapsamında tahsis edilen yerler Bakan
lıkça bedeli mukabilinde dağıtılabilir. 

Bakanlık, yeter büyüklükte olmayan 
tanmsal arazi parsellerini gerektiğinde top
lulaştırma ve bu Kanun kapsamında değerlen
dirmek üzere kamulaştırabilir. Toplulaştırma 
uygulamalarında, tahsisli araziler ile birlikte bu 
araziler kullanılarak yeter büyüklükte yeni par
seller oluşturulur ve bu parseller; arazisi 
kamulaştırılan veya yeter büyüklükte tarım 
arazisi olmayan yöre çiftçilerine öncelikli ol
mak üzere rayiç bedeli üzerinden ve Bakanlık
ça belirlenecek usul ve esaslara göre Maliye 
Bakanlığı tarafından doğrudan satılır. Bu amaç
la yapılan kamulaştırma ve satımlara konu olan 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Denetim ve Yaptırımlar 

Denetim 
MADDE 18.- Bu Kanunun uygulamasında 

denetim görevini Bakanlık veya valilikler 
yerine getirir. Bu Kanunda yer alan projelerle 
ilgili denetim örnekleme yöntemiyle yapılır ve 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

işlemler ve düzenlenen kağıtlar Katma Değer 
Vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç ve kat
kı payından müstesnadır. 

Toplulaştırma sonucu oluşturulan parsel
lerin alanı ve arazi özellikleri birlikte değerlen
dirilir ve gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk 
tüzel kişilere ait toplulaştırmaya konu araziler
den yol, kanal, tahliye kanalı gibi kamunun ortak 
kullanacağı yerler için en fazla yüzde onu kadar 
ortak tesislere katılım payı düşülür. Katılım payı 
için bedel ödenmez. Katılım payı dışında kesilen 
arazi öncelikle varsa eş değer tahsisli arazilerden 
karşılanır, yoksa kamulaştırılır. 

Toplulaştırma sahası ilan edilen yerlerle il
gili Bakanlar Kurulu Kararı Resmî Gazetede 
yayımlandıktan sonra toplulaştırma işlemleri 
sonuçlanıncaya kadar bu alanlarda toplulaştır
maya konu arazilerin mülkiyet ve zilyetliğinin 
devir, temlik, ipotek ve satış vaadi işlemleri 
projeyi uygulayan birimin iznine bağlıdır. 

Toplulaştırma çalışmaları ile ilgili usul ve 
esaslar tüzükle düzenlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Özendirme, Denetim, Yaptırımlar, Gelir ve 

Giderler 
Özendirme 
MADDE 18.- Toprağın korunması, üretim 

gücünün geliştirilerek sürdürülmesi, arazinin 
iyileştirilmesine yönelik toprak ıslahı ve tarla 
içi geliştirme etkinlikleri, yeteneğe uygun arazi 
kullanımı konularında projeye dayalı yatırım 
yapan, toprak işleme, sulama ve yetiştirme tek
niklerini uygulayan üreticilere, tarımsal destek
lemelerde öncelik verilir, yatırımları Bakanlık 
imkânlarıyla desteklenir. 

Denetim 
MADDE 19.- Bu Kanunun uygulamasında 

denetim görevini Bakanlık, valilikler veya 
kurullar yapar yada yaptınr. Bu Kanunda yer 
alan projelerle ilgili denetim örnekleme yön-
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sonucundan Bakanlık ve kurullara bilgi verilir. 
Uygulamada etüt, sınıflama, analiz gibi toprak 
ve arazi ile ilgili teknik konularda denetim 
görevini Bakanlık yapar. Kurul üyesi kurum 
veya kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları tes
pit ettikleri arazi bozulmaları ve toprak kayıp
ları ile ilgili faaliyetler hakkında valiliklere ih
barda bulunabilir. Valilikler konuyu in
celeyerek sonucu en geç üç ay içerisinde ihbarı 
yapana bildirmek zorundadır. 

Tarım arazilerinin yanlış kullanımların
da uygulanacak cezalar 

MADDE 19.- Tarımsal amaçlı arazi kul
lanımlarında tarımsal amaçlı arazi kullanım 
plan ve projelerine uyulması zorunludur. 

Bu plan veya projelere aykırı hareket 
edilerek arazi tahrip edilmiş veya diğer koruma 
ve üretim yapılarına zarar verilmiş ise, valilik
çe tespit yaptırılarak sorumlular bir kez uyarılır 
ve projeye uygunluk sağlanması için azami üç 
ay süre verilir. Bu sürenin sonunda aykırı kul
lanımların devam etmesi durumunda faaliyet 
durdurulur. Valilikçe arazinin eski haline 
dönüştürülmesi için yapılan tüm masraflar 
sorumlulardan tahsil edilir. Ayrıca, araziye 
zarar verenlere, tahrip edilen mutlak tarım 
arazilerinin her metre karesi için bir Yeni Türk 
Lirası, özel ürün ve dikili tarım arazilerinin her 
metre karesi için yetmiş beş Yeni Kuruş, mar
jinal tarım arazilerinin her metre karesi için el
li Yeni Kuruş idari para cezası verilir. 

Valiliğin yaptıracağı tespitlerle plan veya 
projelere uyulduğu ve arazi tahribatının dur
duğu belirlenirse sınırlama ve hak mahrumiyet
leri ortadan kalkar. 

Tarım dışı amaçlı arazi kullanımlarına 
ilişkin cezalar 

MADDE 20.- Tarım dışı arazi kullanım
larında toprak koruma projelerine uyulması 
zorunludur. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

temiyle yapılır ve sonucundan Bakanlık ve 
kurullara bilgi verilir. Uygulamada etüt, sınıf
lama, analiz gibi toprak ve arazi ile ilgili teknik 
konularda denetim görevini Bakanlık yapar 
veya yaptırır. Kurul üyesi kurum veya kuruluş
lar ile sivil toplum kuruluşları tespit ettikleri 
arazi bozulmaları ve toprak kayıpları ile ilgili 
faaliyetler hakkında valiliklere ihbarda 
bulunabilir. Valilikler konuyu inceleyerek, 
sonucu en geç üç ay içerisinde, ihbarı yapana 
bildirmek zorundadır. 

Tarım arazilerinin yanlış kullanımların
da uygulanacak cezalar 

MADDE 20.- Tarımsal amaçlı arazi kul
lanımlarında, tarımsal amaçlı arazi kullanım 
plan ve projelerine uyulması zorunludur. 

Bu plan veya projelere aykırı hareket 
edilerek arazi tahrip edilmiş veya diğer koruma 
ve üretim yapılarına zarar verilmiş ise valilikçe 
tespit yaptınlarak sorumlular bir kez uyarılır ve 
projeye uygunluk sağlanması için azami üç ay 
süre verilir. Bu sürenin sonunda aykırı kul
lanımların devam etmesi durumunda faaliyet 
durdurulur. Valilikçe arazinin eski haline 
dönüştürülmesi için yapılan tüm masraflar 
sorumlulardan tahsil edilir. Ayrıca, araziye 
zarar verenlere, tahrip edilen mutlak tarım 
arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım 
arazilerinin her metre karesi için bir Yeni Türk 
Lirası, marjinal tarım arazilerinin her metre 
karesi için elli Yeni Kuruş idarî para cezası 
verilir. 

Valiliğin yaptıracağı tespitlerle plan veya 
projelere uyulduğu ve arazi tahribatının dur
duğu belirlenirse sınırlama ve hak mahrumiyet
leri ortadan kalkar. 

Tarım dışı amaçlı arazi kullanımlarına 
ilişkin cezalar ve yükümlülükler 

MADDE 21.- Tanm dışı arazi kullanım
larında toprak koruma projelerine uyulması 
zorunludur. 
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Tarım dışı arazi kullanımına izinsiz baş
lanılması veya hazırlanan toprak koruma 
projelerine uyulmaması halinde, aşağıdaki iş
lemler gerçekleştirilir ve yaptırımlar uygulanır: 

a) Arazi kullanımı için izinsiz işe başlanıl
mış ve çalışmalar devam ediyorsa; valilik işi 
tamamen durdurur, yapılan iş tamamlanmış ise 
kullanımına izin verilmez. Kullanılan arazi 
tarım dışı amaçlı kullanıma uygun yerlerden ise 
kullanılan alanın her metre karesi için bir Yeni 
Türk Lirası idari para cezası verilir ve bu 
Kanunda öngörülen tedbirlerle birlikte gerekli 
izinler alınması şartıyla işin tamamlanmasına 
veya iş bitmiş ise kullanımına izin verilir. Arazi 
kullanım planlarında, tarımsal amaç için ayrıl
mış arazilerde, izinsiz yapılan bütün yapılar 
yıkılır ve temizlenir. Temizlik ve arazinin 
yeniden eski haline gelmesi için yapılan mas
raflar sorumlulardan tahsil edilir. Ayrıca, zarar 
verilen mutlak tarım arazilerinin her metre 
karesi için iki Yeni Türk Lirası, özel ürün ve 
dikili tarım arazilerinin her metre karesi için 
yüzelli Yeni Kuruş, marjinal tarım arazilerinin 
her metre karesi için bir Yeni Türk Lirası idari 
para cezası verilir. 

b) Toprak koruma projelerine aykırı 
hareket ederek arazinin tahribine ve/veya diğer 
koruma ve üretim yapılarına zarar verilirse 
valilik tarafından sorumlular bir kez uyarılır ve 
projeye uygunluk sağlanması için azami üç ay 
süre verilir. Bu sürenin sonunda aykırı kul
lanımların devam etmesi durumunda yapılan 
işler valilikçe tamamen durdurulur, verilen kul
lanım izni iptal edilir ve zarar verilen mutlak 
tarım arazilerinin her metre karesi için iki Yeni 
Türk Lirası, özel ürün ve dikili tarım 
arazilerinin her metre karesi için yüzelli Yeni 
Kuruş, marjinal tarım arazilerinin her metre 
karesi için bir Yeni Türk lirası idari para cezası 
verilir. Arazinin temizlenmesi ve eski haline 
dönüştürülmesi için yapılacak masraflar ve 
verilen bu cezalar sorumlulardan tahsil edilir. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Tarım dışı arazi kullanımına izinsiz baş
lanılması veya hazırlanan toprak koruma 
projelerine uyulmaması halinde, aşağıdaki iş
lemler gerçekleştirilir ve yaptırımlar uygulanır: 

a) Arazi kullanımı için izinsiz işe başlanıl
mış ve çalışmalar devam ediyorsa; valilik işi 
tamamen durdurur, yapılan iş tamamlanmış ise 
kullanımına izin verilmez. Kullanılan arazi 
tarım dışı amaçlı kullanıma uygun yerlerden ise 
kullanılan alanın her metre karesi için bir Yeni 
Türk Lirası idarî para cezası verilir ve bu 
Kanunda öngörülen tedbirlerle birlikte gerekli 
izinlerin alınması şartıyla işin tamamlanmasına 
veya iş bitmiş ise kullanımına izin verilir. 

Arazi kullanım planlarında, tarımsal 
amaçlı kullanım için ayrılmış arazilerde, izinsiz 
yapılan bütün yapılar yıkılır ve temizlenir. 
Arazinin yeniden eski haline gelmesi için 
yapılan masraflar sorumlulardan tahsil edilir. 
Ayrıca, zarar verilen tarım arazilerinin, her 
metre karesi için iki Yeni Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. 

b) Toprak koruma projelerine aykırı 
hareket ederek arazinin tahribine ve/veya diğer 
koruma ve üretim yapılarına zarar verilirse 
valilik tarafından sorumlular bir kez uyarılır ve 
projeye uygunluk sağlanması için azami üç ay 
süre verilir. Bu sürenin sonunda aykırı kul
lanımların devam etmesi durumunda yapılan iş
ler valilikçe tamamen durdurulur, verilen kul
lanım izni iptal edilir ve zarar verilen mutlak 
tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım 
arazilerinin her metre karesi için iki Yeni Türk 
Lirası, marjinal tarım arazilerinin her metre 
karesi için bir Yeni Türk lirası idarî para cezası 
verilir. Arazinin temizlenmesi ve eski haline 
dönüştürülmesi için yapılacak masraflar ve 
verilen bu cezalar sorumlulardan tahsil edilir. 

Toprak koruma projelerinin bulunmaması, 
yetersizliği veya zamanında gerekli tadilatların 
yapılmaması sonucu arazi tahribi veya toprak 
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c) Toprak koruma projelerinin bulun
maması, yetersizliği veya zamanında gerekli 
tadilatların yapılmaması sonucu arazi tahribi 
veya toprak kayıpları söz konusu olursa mey
dana gelecek zararlardan; proje hazırlanmasına 
gerek olmadığına karar verenler, proje hazır
lanmış ise projeyi hazırlayan ve onaylayanlar 
sorumludur. 

İdari cezalara itiraz ve tahsil 

MADDE 21.- Bu Kanunda yazılı olan 
idari cezalar o yerin en büyük mülki amiri 
tarafından verilir. Verilen idari cezalara dair 
kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara kar
şı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün 
içinde yetkili idare mahkemesine itiraz 
edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine 
getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen 
karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hal
lerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa 
sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen 
idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
lerine göre Maliye Bakanlığınca tahsil olunur. 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Yönetmelikler 
MADDE 22.- Bu Kanunun uygulanmasına 

dair yönetmelikler ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşü alınarak, Bakanlık tarafından Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

kayıpları söz konusu olursa meydana gelecek 
zararlardan; proje hazırlanmasına gerek ol
madığına karar verenler, proje hazırlanmış ise 
projeyi hazırlayan ve onaylayanlar sorumludur. 
Sorumlular, kusurlu bulunan fiillerinin 
niteliğine göre 26.3.2004 tarihli ve 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununun kamu görevlilerine ait 
hükümleri uyarınca cezalandırılırlar. 

İdari cezalara itiraz ve para cezalarının 
tahsili 

MADDE 22.- Bu Kanunda yazılı olan 
idari cezalar o yerin en büyük mülki amiri 
tarafından verilir. Verilen idari cezalara dair 
kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 
sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ 
edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden 
itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare 
mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece 
verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. 
İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, 
zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde in
celeme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. 
Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları 
21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
lerine göre Maliye Bakanlığınca tahsil olunur. 

Gelir ve giderler 
MADDE 23.- Bu Kanun hükümlerine göre 

tahsil edilen her türlü gelir ve cezalar, genel 
bütçeye gelir kaydedilir. Kanunun uygulan
masına ilişkin gerekli ödenek Bakanlık büt
çesinde öngörülür. 

ALTINCI BÖLÜM 
Tüzük ve Yönetmelikler, Değiştirilen, 

Geçici ve Son Hükümler 
Tüzük ve yönetmelikler 
MADDE 24.- Bu Kanunun uygulanmasına 

dair tüzükler Bakanlar Kurulu tarafından, 
yönetmelikler ise ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşü alınarak Bakanlık tarafından; Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içerisinde yürürlüğe konulur. 
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MADDE 23.- 3.5.1985 tarihli ve 3194 
sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin birin
ci fıkrasına aşağıda (c ) bendi eklenmiştir. 

"c) Tarım arazileri, Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler 
alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak 
üzere planlanamaz." 

MADDE 24.- 21.6.1987 tarihli ve 3402 
sayılı Kadastro Kanununun 14 üncü mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Sulu veya kuru arazi ayrımı, Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hüküm
lerine göre yapılır." 

MADDE 25.- 25.2.1998 tarihli ve 4342 
sayılı Mera Kanununun 14 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendi ile dördüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"d) Köy yerleşim yeri ile uygulama imar 
plânı veya uygulama plânlarına ilave imar 
plânlarının hazırlanması, toprak muhafazası, 
gen kaynaklarının korunması, millî park ve 
muhafaza ormanı kurulması, doğal, tarihî ve 
kültürel varlıkların korunması, sel kontrolü, 
akarsular ve kaynakların düzenlenmesi, bu 
kaynaklarda yapılması gereken su ürünleri 
üretimi faaliyetleri için ihtiyaç duyulan," 

"Durum ve sınıfı çok iyi veya iyi olan 
mera, yaylak ve kışlaklarda birinci fıkranın (a), 
(f) ve (g) bentleri hariç, tahsis amacı değişikliği 
yapılamaz." 

"Bakanlık tarafından uygulanan mera 
veya arazi toplulaştırma projeleri kapsamında; 
arazinin niteliği ve kullanım bütünlüğü dikkate 
alınarak işlenen tarım arazilerinden mera kul
lanımına, mera kullanımından işlemeli tarıma 
takas usulü ile dönüşüm yapılabilir. Tarımsal 
kullanım veya mera bütünlüğünü sağlamak 
için, nitelikleri itibarıyla takas edilecek arazi 
bulunamaması durumunda piyasa fiyatından 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 25.- 3.5.1985 tarihli ve 3194 
sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin birin
ci fıkrasına aşağıdaki (c ) bendi eklenmiştir. 

"c) Tarım arazileri, Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler 
alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak 
üzere planlanamaz." 

MADDE 26.- 21.6.1987 tarihli ve 3402 
sayılı Kadastro Kanununun 14 üncü mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Sulu veya kuru arazi ayrımı, Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hüküm
lerine göre yapılır." 

MADDE 27.- 25/2/1998 tarihli ve 4342 
sayılı Mera Kanununun 14 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendi ile dördüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"d) Köy yerleşim yeri ile uygulama imar 
plânı veya uygulama plânlarına ilave imar 
plânlarının hazırlanması, toprak muhafazası, 
gen kaynaklarının korunması, millî park ve 
muhafaza ormanı kurulması, doğal, tarihî ve 
kültürel varlıkların korunması, sel kontrolü, 
akarsular ve kaynakların düzenlenmesi, bu 
kaynaklarda yapılması gereken su ürünleri 
üretimi faaliyetleri için ihtiyaç duyulan," 

"Durum ve sınıfı çok iyi veya iyi olan 
mera, yaylak ve kışlaklarda birinci fıkranın (a), 
(f) ve (g) bentleri hariç, tahsis amacı değişikliği 
yapılamaz." 

"Bakanlık tarafından uygulanan mera veya 
arazi toplulaştırma projeleri kapsamında; 
arazinin niteliği ve kullanım bütünlüğü dikkate 
alınarak işlenen tarım arazilerinden mera kul
lanımına, mera kullanımından işlemeli tarıma 
takas usulü ile dönüşüm yapılabilir. Tarımsal 
kullanım veya mera bütünlüğünü sağlamak 
için, nitelikleri itibarıyla takas edilecek arazi 
bulunamaması durumunda bu fıkra hüküm-
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alım ve satım yoluna gidilir, yapılan alım ve 
satımlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaf
tır. Takas veya alım satım yolu ile kullanım 
şekli belirlenen araziler on yıl süre ile amacı 
dışında kullanılamaz, on yılın sonunda Bakan
lığın uygun görüşü alınmak suretiyle amacı 
dışına çıkarılabilir." 

MADDE 26.- 4342 sayılı Mera Kanununun 
geçici 3 üncü maddesinde yer alan "tahsis 
amacı değiştirilerek" ibaresi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Geçici ve Son Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1.- 1.1.2004 tarihinden 
önce tarım arazileri; gerekli izinler alınmadan 
tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış ve tarımsal 
bütünlüğü bozmuyor ise; söz konusu arazinin 
istenilen amaçla kullanımı için, altı ay içerisin
de Bakanlığa müracaat edilmesi, hazırlanacak 
toprak koruma projesine uyulması ve tarım dışı 
kullanılan tarım arazilerinin her metre karesi 
için iki Yeni Türk Lirası ödenmesi şartıyla izin 
verilir. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

lerine göre değerlendirmek, takas etmek veya 
satmak üzere kamulaştırma yapılabilir. 
Kamulaştınlan bu araziler takas veya doğrudan 
satış suretiyle değerlendirilir. Yapılan kamulaş
tırma, takas ve satımlarla ilgili işlemler ve 
düzenlenen kağıtlar Katma Değer Vergisi hariç 
her türlü vergi, resim, harç ve katkı payından 
müstesnadır. Takas, kamulaştırma veya satım 
yolu ile kullanım şekli belirlenen araziler on yıl 
süre ile amacı dışında kullanılamaz, on yılın 
sonunda Bakanlığın uygun görüşü alınmak 
suretiyle amacı dışına çıkarılabilir. Bu fıkranın 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık
ça belirlenir." 

GEÇİCİ MADDE 1.- 1.1.2004 tarihinden 
önce tarım arazileri; gerekli izinler alınmadan 
tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış ve tarımsal 
bütünlüğü bozmuyor ise söz konusu arazinin 
istenilen amaçla kullanımı için, altı ay içerisin
de Bakanlığa müracaat edilmesi, hazırlanacak 
toprak koruma projesine uyulması ve tarım dışı 
kullanılan tarım arazilerinin her metre karesi 
için beş Yeni Türk Lirası ödenmesi şartıyla izin 
verilir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 27.- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 28.- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 28.- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 29.- 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 V. 
G. Akşit 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı V. 
A. Babacan 

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 V. 
A. Şener 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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