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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Uşak Milletvekili Alim Tunç'un, Dünya Ruh Sağlığı Haftasına ve Manyas'ta görülen kuş gribi 
vakasına ilişkin gündemdışı konuşmasına Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker cevap 
verdi. 

İzmir Milletvekili Vezir Akdemir, İzmir'in ulaşım ve sulama sorunlarına ve, 

İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, ülkemizde giderek yaygınlaşan uyuşturucu ticaretinin ve uyuş
turucu kullanımının önlenmesi için, 

Alınması gereken tedbirlere, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 

Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sançam'ın (3/696) (S. Sayısı: 983), 

Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz'ün (3/697) (S. Sayısı: 984), 

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığı hakkında Anayasa ve Adalet 
Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyon raporları, 

(10/148, 182, 187, 284, 285) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkan
lığının, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in Gürcistan'a, 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın: 

Suudi Arabistan'a, 

Amerika Birleşik Devletlerine, 

Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un Ukrayna'ya, 

Yaptığı resmî ziyaretlere katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri kabul edildi 

Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 milletvekili ile Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen ve 
25 milletvekilinin; patates yetiştiriciliğinin ve patates üreticilerinin sorunlannın araştırılarak alın
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/152, 216) esas numaralı Meclis Araş
tırması Komisyonunun 895 sıra sayılı raporu üzerindeki görüşmelere devam olunarak tamamlandığı 
açıklandı. 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının: 

1 inci sırasında bulunan (6/774), 

15 inci " " (6/828), 
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16ncı " " (6/829), 

18 inci " " (6/846), 

28 inci " " (6/873), 

53 üncü " " (6/947), 

Esas numaralı sorulara, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe cevap verdi. 

13 Ekim 2005 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 13.00'te toplanmak üzere, birleşime 
17.07'de son verildi 

Ali Dinçer 

Başkanvekili 

Bayram Özçelik Harun Tüfekçi 

Burdur Konya 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 9 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

13 Ekim 2005 Perşembe 

Raporlar 
1.- 2.7.2005 Tarihli ve 5382 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli 

Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1068) (S. Sayısı: 998) 
(Dağıtma tarihi: 13.10.2005) (GÜNDEME) 

2.- 3.7.2005 Tarihli ve 5394 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 
üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez
keresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1070) (S. Sayısı: 999) (Dağıtma tarihi: 13.10.2005) 
(GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1- Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY ve 37 Milletvekilinin, 12 Eylül 1980 askeri 
müdahalesinin sebep ve sonuçlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/305) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12.10.2005) 

2.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ ve 37 Milletvekilinin, SHÇEK yurt ve yuvalarında barınan 
çocuk ve gençlerin sorunlannın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/306) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2005) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 13.00 
13 Ekim 2005 Perşembe 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER : Ahmet Gökhan Sarıçam (Kırklareli) Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 nci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Dünya Ruh Sağlığı Günü münasebetiyle söz isteyen, Erzurum Milletvekili 

Ömer Özyılmaz'a aittir. 
Buyurun Sayın Özyılmaz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I.- Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz'ın, Dünya Ruh Sağlığı Gününe ilişkin gündemdışı 

konuşması 
ÖMER ÖZYILMAZ (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 10 Ekim Dünya Ruh Sağ

lığı Günüdür; bu vesileyle, konu bir defa daha ciddî anlamda gündemimize gelmiş ve toplumun in
celemesine sunulmuştur. Aşağıda, ruh sağlığının ve belirtilerinin neler olduğunu, bu konuya nasıl 
yaklaştığımı sizlerle paylaşmaya çalışacağım; bu vesileyle, hepinizi sevgi ve saygıyla selam
lıyorum. 

Bilindiği gibi, ruh ve ruh sağlığı kavramlarıyla psikoloji bilimi yakından ilgilenmektedir; fakat, 
bu ilgileniş, din ve felsefe gibi doğrudan doğruya ruh üzerine araştırma yapmak şeklinde değildir; 
aksine, modern psikoloji, ruhun bir tezahürü olan davranışı ve bu davranışın altında yatan ruhsal 
belirtileri bilimsel olarak inceler. Bunlar, düşünce, idrak, inanç ve tutumlar gibi gözlenemeyen belir
tiler, söz, tepki, hareket ve davranış gibi görülüp işitilebilen belirtiler olarak ikiye aynlırlar. İşte 
burada bahsedilen ruhun sağlığı veya hastalığı, onun kendisinde değil, bu gözlenemeyen veya 
görülüp işitilebilen iki tür ruhsal belirtide aranmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, ruh sağlığını modern psikoloji, kişinin kendi kendisiyle ve çevresiyle 
sürekli ve dengeli bir uyum içerisinde olması şeklinde tanımlar. Bu tanıma dayanarak ruh sağlığı 
yerinde bir insanın özelliklerini şöylece sıralayabiliriz: 

Kişinin kendi kendisiyle uyumlu olmasıdır, ilk özellik budur. Yani, insanın hem evreni hem 
kendisini hem evren içerisinde ve toplumda kendisinin yerini bilmesi ve bununla barışık olmasıdır. 
Ayrıca, modern psikolojide anksiyete (bunaltı) denen ve nedeni belli olmayan ya da uzun süren kay
gılardan, kuruntu ve kuşkulardan uzak olması durumudur. 

İkinci olarak, kişinin içinde yaşadığı aile bireyleri, meslektaş kümeleri ve değişik toplumlarla 
işbirliği ve uyum sağlayabilmesi, hatta onun ötesinde sevgiye ve saygıya dayalı yakınlıklar, dost
luklar ve arkadaşlıklar kurabilmesidir. Bir başka deyişle, kişinin sevebilmesi ve karşılığında sevgi 
bulabilmesidir. 

Üçüncü özellik, kişinin kendine güveni olmasıdır. Kişinin yetenek ve davranışlarını gerçekçi 
olarak tartabilmesi, kendisini başkalarının gözüyle de görebilmesi, yetenekleriyle orantısız bir üs
tünlük ya da aşağılık duygusu içinde olmaması, gerçeğe uygun bir özgüvene sahip olmasıdır. 
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Kişinin, toplumda bir yeri ve görevi olduğu duygusunu edinmiş olarak geleceğe dönük 
tasarıları olması ve bunlara ulaşmak için gerçekçi bir yolda çaba gösterebilmesi, gerektiğinde sıkın
tılara katlanabilmesi de bir başka özelliğidir. 

Beşinci özellik, kişinin bağımsız olarak girişimler yapabilmesidir. Yani, kendi başına kararlar 
alıp uygulayabilmesi, eylemlerinin sorumluluğunu taşıyabilmesi ve sonuçlarına katlanabilmesidir. 
Yanılma ve başarısızlıklardan ders alabilmesi, yanlışlarını düzeltmeye çalışmasıdır. Hatayı hep baş
kalarına yüklememesi, yeri geldiğinde kendisini de eleştirebilmesidir. 

Sağlıklı ruh haline sahip insanın altıncı özelliği, bu evrene, bu dünyaya nasıl, kim tarafından 
ve niçin gönderildiğini, yaşamın gayesinin ve kendi görevinin ne olduğunu ve bu âlemden sonra 
nereye gideceğini veya götürüleceğini dosdoğru açıklayabilecek değerleri ve inanç sistemi ol
masıdır. Bu, aynı zamanda insanın doğasının da vazgeçilmez bir gereğidir; çünkü, insan tabiatı, an
cak bu inanç ve değerler sistemiyle rahat bulur ve itminana, doyuma ulaşır. 

Yedinci özellik, kişinin kendisiyle olduğu gibi, toplumuyla da uyum içinde olmasıdır. Zira, ruh 
sağlığı yerinde bir insan, kendi toplumunun millî hedeflerini, değer yargılarını, ahlak kurallarını ve 
törelerini yadsıyamaz ya da kendini onların dışında veya üstünde göremez. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Ömer Bey, size 1 dakika daha eksüre veriyorum; tamamlayın lütfen. 
ÖMER ÖZYILMAZ (Devamla) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Ancak, ruh sağlığı yerinde insan, uygun yöntem ve araçlar kullanarak, toplumdaki yanlış an

layışlarla mücadele etmeye ve çağdaş yenilikleri de kabul etmeye aynı zamanda açık olan bir insan
dır. 

Son olarak, ruh sağlığı yerinde insan, kendi mesleği dışında, spor, sanat ve toplumsal yardım
laşma gibi eğlendirici, dinlendirici ve kişiyi geliştirici uğraşları da olan insandır. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda açıklamaya çalıştığımız niteliklerin hepsini bir kişide görmek 
kolay olmayabilir; ancak, bu niteliklerin birbirinden büsbütün ayrılamayacağını da hesaba katmak 
gerekir. İnsanın uyumu veya ruh sağlığı, bu nitelikleri kişiliğinde ne ölçüde ve nasıl bir denge 
içerisinde bağdaştırdığına bağlıdır. Ancak, kişide bu belirttiğimiz özelliklerin birçoğunun olmaması 
veya eksik olması, bir başka deyişle ruh sağlığının bozulması, kişinin çalışmasını, uzak ve yakın 
çevresiyle ilişkilerini, kısaca tüm yaşamını olumsuz olarak etkiler. Bu bakımdan, kimi ruhsal bozuk
luklar, bedensel hastalıklardan daha yakıcı ve yıkıcıdır. 

Bütün bunlardan sonra, sonuç olarak şunu diyebiliriz: Aileler, eğitim kurumları, yazılı ve gör
sel basının yönetici ve aktörleri, kısaca tüm toplum olarak hepimiz, varsa ruhsal eksikliklerimizi 
gidermeye, hem ruhsal sağlığımızı korumaya hem de ruh sağlığı yerinde nesiller yetiştirmeye apay
rı bir değer ve önem verelim diyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, kredi kartı mağdurları hakkında söz isteyen Bilecik Millet
vekili Yaşar Tüzün'e aittir. 

Buyurun Sayın Tüzün. (CHP sıralarından alkışlar) 
2.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, kredi kartı mağdurlarının sorunlarına ve alınması 

gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdül-
latif Şener'in cevabı 

YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; günümüzün en büyük 
vebası olan, halkımızın can, mal, ruh sağlığını tehdit eden ve her geçen gün mağdur profilini artıran 
kredi kartları mağdurlarının sorunlarını dile getirmek üzere gündemdışı söz almış bulunuyorum. 
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Değerli arkadaşlar, banka kartları ve kredi kartlarının dünyadaki gelişimi, küreselleşmenin hız 
kazanması, teknolojide sağlanan hızlı gelişmeler, ülkemizde de kredi kartı kullanımını yaygmlaştır-
mıştır. Banka kartları ve kredi kartları kullanılarak yapılan ödemelerin hızlı, kolay olması ve 
bu konuda ülkemizde yasal bir düzenlemenin olmamasının vermiş olduğu rahatlık, tüketicilerin 
ve işyerlerinin bu kartları kullanımını artırmıştır. Halkımızın da bu konuda yeterli bilgi sahibi 
olmaması, bankaların vatandaşı yeterince bilgilendirmemesi, gelmiş olduğumuz bu noktada, 
yaklaşık 1 000 000 insanımızı ve bunların aile bireylerini mağdur durumda bırakmıştır. 

Kayıtdışı ekonominin had safhada olduğu ülkemizde, gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi, kredi 
kartlarının etken bir şekilde kullanımını sağlayacak yasal altyapının oluşması durumunda, kredi 
kartları, kayıtdışı ekonominin kontrol altına alınması ve küçültülmesi açısından büyük önem arz et
mektedir. Ancak, yasal düzenleme yapılmadan, halkımız bu konuda yeterince bilgilendirilmeden 
yapılan harcamalar, yaklaşık 1 000 000 insanımızı ve buna paralel olarak aile bireylerini perişan et
miş, yuvaların dağılmasına, ruh sağlığının bozulmasına, can ve mal kayıplarına neden olmuştur. 
Bunların başlıca sebepleri, iktidarın "iyiye gidiyor, enflasyonu düşürdüm, faizleri indirdik" dediği 
bozuk ekonominin sonuçlarıdır. 

Değerli arkadaşlar, ekonomide gelişme iyi olsaydı reel faizler düşerdi; oysa, tam tersi gerçek
leşti ve son üç yılda reel faizler yüzde 97 artış gösterdi. Bankalarca uygulanan kredi kartı faiz oran
ları 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle aylık aritmetik ortalamada 5,54; yıllık ise 91; aylık ağırlıklı or
talamada 5,82; yıllık ise 97,7 olarak gerçekleştiği ortadadır. 

Bankalar, devlete yüzde 25 faizle para verirken, vatandaşa yüzde 100 faizle para verir hale gel
di; dolayısıyla, vatandaş da bir bir batmaya, kara listede yer almaya başladı. Bankacılık Denetleme 
ve Düzenleme Kurulu raporlarına göre, Türkiye'de yaklaşık 28 000 000 kredi kartı bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, kredi kartında kart başına borç 429 dolar, kredi kartında kişi başına borç 
772 dolar olarak belirtilmiştir. 2000 yılında kart başına borç 211 dolarken, kişi başına borç 379 
dolardı. Kredi kartıyla yapılan ve ödenmeyen borçlar 875 000 000 doları, yani, 1,2 milyon Yeni 
Türk Lirasını aştı. Bu rakam, 2001 yılı kriz rakamlarının da üzerinde bir rakama ulaştı. 

Toplam bireysel kredi kartı alacaklarının oranı da son üç yılda yüzde 4,3'ten 7,5'e çıktı; yani, 
yüzde 100 artış oranı gözüküyor. Bugünkü iktidarın yetkilileri kamuoyu önüne çıkıp "ekonomiyi 
düzelttik, enflasyonu düşürdük, her şey çok güzel" diye beyanat verdikleri, pembe tablo çizdikleri 
ekonomide durum hiç de söylendiği gibi değil değerli arkadaşlarım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Size 1 dakika eksüre veriyorum, tamamlayın lütfen. 
YAŞAR TÜZÜN (Devamla) - Başkanım, anlayışınıza teşekkür ediyorum; ancak, bildiğiniz 

gibi, bu konu, Türkiye'nin çok önemli konularından biri. Biraz daha müsaadenizi arz edeceğim. 
Değerli arkadaşlar, 7 Ekim 2005 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

verilerine göre, tasfiye olacak tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları toplamı 31 Aralık 2004 
tarihinde 681 700 YTL iken, dokuz ay sonra, 30 Eylül 2005 itibariyle 1 394 000 YTL'ye yükselmiş
tir. Kısacası, batık kredi kartlarının toplamı dokuz ayda yüzde 97,9 artmıştır. Bu tablo ortada iken, 
siz AKP İktidarı olarak hangi düzgün ekonomiden bahsediyorsunuz?! Vatandaşı borç batağına 
sürüklediniz, alım gücünü bitirdiniz. Vatandaşı bankalara mahkûm ettiniz değerli arkadaşlar. Ban
kalara elini veren, kolunu zor alıyor. Enflasyon tek haneli rakamlara düştü, yüzde 100'e varan faiz 
uygulamasına müsaade ediyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu konuda çalışma yapan sivil toplum ör
gütlerine "Avrupa'da da faiz oranları yüksek" diyorsunuz "biz Avrupa'ya göre hareket ediyoruz" 
diyorsunuz. Avrupa ile Türkiye'nin gelir düzeyi aynı mı değerli arkadaşlar?! Türkiye'de yaşayan 
vatandaşlarımızın gelir düzeyini Avrupa standartlarına ulaştırdınız da mı aynı kefede değerlen
diriyorsunuz?! Avrupalı aylık geliriyle o ayki harcamasını yatırabiliyor. Bankalar da buna yüzde 
100 faiz uygulayınca bugünkü durum da maalesef ortaya çıkıyor. 
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Kredi kartlarının aylık faiz oranı, bugünkü enflasyonun, değerli arkadaşlar, bakın, yıllık artısın
dan daha yüksek. Altını çizerek bir kez daha söylüyorum: Kredi kartlarının aylık faiz oranı, bugün
kü enflasyonun yıllık artısından daha yüksek. Durum böyle olunca, batık kredi kartları ve bunun 
getirdiği bunalım, psikolojik bozukluk, şiddet, intihar ve maalesef ölümler peş peşe sıralanıyor. 

Sizlere olayın vahametini anlatmak için, intikal etmiş birkaç olayı hatırlatmak istiyorum değer
li arkadaşlar. 

BAŞKAN - Sayın Tüzün, toparlayalım lütfen. 
YAŞAR TÜZÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, bir emekli subayın, emekli albayın 

kredi kartıyla ilgili mağduriyetini dile getiren yazıyı okuyacağım. Cumhuriyet başsavcılığına 
yazıyor: "Ölümümden hiç kimse sorumlu değildir. Kendi iradem ve kararımla hayatıma son 
veriyorum. Albay rütbeme rağmen kızıma ve oğluma istediğim eğitim imkânını sağlayamadığım ve 
onlara iyi bir gelecek sağlayamadığım için devleti yönetenleri suçluyorum." İşte arkadaşlar, mek
tup, kendi el yazısıyla. "Dürüst olmanın suç olduğunu, son dönemde yaşadığım olaylar, bankaların 
acımasız temerrüt faizleriyle öğrendim. Dilerim, sayın siyasîler benim durumumu dikkate alarak, 
ekonomik sıkıntıdan dolayı kimsenin bir daha hayatına son vermesine mahal bırakmazlar, güçlü 
devletin ancak güçlü memurlarla oluşabileceği gerçeğini göz ardı etmezler." 

Böyle bir intiharın gerçekten bu acı bir itirafı. 
Değerli arkadaşlarım, bu, kredi kartlarının faizlerinin ülkemiz insanına uygulandığı oranların 

neticesinde çıkan bir olaydır. 
Yine, buna benzer bir olay -bu, bir emekli subay- İşte, bir üniversitemizdeki dekan ar

kadaşımızın yazmış olduğu mektup buna benzer. 
BAŞKAN - Yaşar Bey, 4 dakika aştınız, toparlayalım lütfen. 
YAŞAR TÜZÜN (Devamla) - Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Bir Divan Üyesi olarak da 

hakkımı kullanmak istiyorum. (Gülüşmeler) 
Toparlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, bu konunun önemini, sizi de ilgilendirdiği için, sözümü milletvekillerine 

getirerek bağlamak istiyorum. Yine bir profesörün, yine emekli bir vatandaşımızın, Türkiye'de 
bunun getirmiş olduğu sorunların, maalesef, intihara kadar ulaştığı gazetelerdeki haberleri. 

Yine, çalışanlarımızın, işçilerimizin mağduriyeti; "maaş mağduru işçiler, kart mağduru oldu" 
deniliyor. 

Bunca borç, emekli, profesör, subay, işçi, öğretmen değerli arkadaşlarımızın yanı sıra, maalesef, 
AKP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat, bir televizyon programında, 180 
kadar milletvekilinin kredi kartlarına, borçlarını ödeyemedikleri gerekçesiyle, bankalar tarafından el 
konulduğunu açıkladı. Bunu, biz değil, sizin Genel Başkan Yardımcınız açıklıyor. 

Değerli arkadaşlarım, durum bu kadar vahim. Öyleyse, bizim yapmamız gereken, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi olarak görevimiz ne? Bu konuda bir düzenleme olduğunu biliyoruz, zan
nediyorum Sayın Bakanımız bu konuşmamdan sonra bana cevap verecektir. Bu çıkacak kanun, bun
dan sonraki kredi kartlarının kullanılmasıyla ilgili. Bugüne kadar olan borçlular, borçlar ne olacak?! 
O nedenle -kredi kartları mağdurları ülkemizde 1 000 000'a yaklaşmıştır; dolayısıyla, en az 5 000 
000 insanı direkt yakından ilgilendirmektedir- çıkacak kanunda, mutlaka ve mutlaka, faiz oran
larının belirtilmesi gerekiyor. 

Bu konuda, geçmişte, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, benim de imzamın bulunduğu, bir 
kanun teklifi verdik; ancak, AKP'nin çok değerli oylarıyla reddedildi. İnşallah, yeni çıkacak kanun
da bu düzenlemeyi görürüz. Bu kredi kartı mağdurlarının gerçekten bir nefes alabilmesi için, 
yaşama dönebilmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisine, hepimize ama hepimize ortak görevler 
düşüyor diye düşünüyorum. 

-129 -



TBMM B: 7 13 .10 . 2005 O: 1 

Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor, Başkanımızın müsaadesine de çok teşek
kür ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Tüzün, sadece kredi kartı mağdurlarıyla ilgili değil, ruh sağlığı günüyle il
gili de konuşmuş oldu onların düştüğü ruh sağlığıyla ilgili sıkıntılardan dolayı; ama, yine de, konuş
ma sürelerine hep dikkat edersek çok daha iyi olur, özellikle Divan kâtibinin daha fazla dikkatli ol
ması gerekir düşüncesindeyim. 

YAŞAR TÜZÜN (Bilecek) - Sayın Başkanım, şahsınıza ve Divanınıza çok teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Tüzün'ün gündemdışı konuşmasına yanıt vermek üzere, Hükümet adına, 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Şener söz istedi. 
Buyurun Sayın Şener. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; kredi kartları konusunda gündemdışı söz alan Sayın Tüzün'e teşekkür 
ediyorum; çünkü, konu günceldir, kamuoyunda sürekli tartışılmaktadır. Gerek bürokraside gerek 
siyasette sürekli değerlendirilen ve ne yapılması gerektiğiyle ilgili araştırmalar, çalışmalar yapılan 
bir konudur. 

Ben, sayın Milletvekilinin yapmış olduğu açıklamalara ilave olarak şunu belirtmek isterim: 
Öncelikle makroekonomik göstergelerin iyi olduğunu kabul etmemiz lazım. Ekonomide sür
dürülebilir bir yüksek büyüme trendi vardır. En son, sanayi üretimi bile yüzde 8'i aşmıştır ağustos 
ayı itibariyle. Düşük bir enflasyon ortamı vardır. Piyasalarda güven vardır. Bu güven ortamı ban
kacılık sektörüne de sirayet etmiştir. Buna bağlı olarak da, banka kaynaklarının kredilendirme 
biçimi, sürekli olarak, değişik alternatiflerle artmaktadır. Bu, aslında, ekonominin sağlıklı bir şekil
de geliştiğini göstermektedir. 

Ancak, kredi kartlarıyla bağlantılı olarak değerlendirme yapacak olursak, şunu söyleyebiliriz: 
Toplam kredi kartlarına baktığımızda, 2004 yılı sonuna kadar kredi kartları bakiyesinin altında sey
reden tüketici kredilerinin, 2005 yılında kredi kartları bakiyesini aştığını görüyoruz; ancak, kredi kart
larının da sürekli kullanımının artmakta olduğunu tespit ediyoruz; çünkü, 2002 yılında 4,3 milyon 
YTL olan kredi kartları bakiyesi, 2005 Haziran itibariyle 15,5 milyar YTL'ye çıkmış vaziyettedir. 

Ancak, burada, kredi kartlarının tamamının, bu bakiyenin tamamının taksitli olduğunu düşün
memek lazım. Öyle zannediyorum ki, bu kartları kullanan kişilerin büyük bir çoğunluğu, gelen 
borçları, yükümlülükleri, takside bırakmadan, vadesi gelmeden ödeyip, hesabı kapatmaktadırlar. 
Nitekim, bu 15,5 milyar YTL tutarındaki kredi kartları bakiyesinin 11 milyar YTL'si takside 
bırakılmaksızın ödenmektedir. Takside bırakılanların miktarı ise, 4 4 milyar YTL civarındadır; yani, 
kredi kartı kullanımındaki miktarın artışından, takside kalanların miktarının çok büyük şekilde art
tığını düşünmemek lazım. 

Diğer taraftan, bunların takibe dönüşüm oranına baktığımızda -Sayın Tüzün'ün söyledikleri 
doğrudur- takibe dönüşüm oranının belirgin bir şekilde artmakta olduğunu görmekteyiz. Nitekim, 
2003 yılında kredi kartlarında takibe dönüşüm oranı 3,6 iken, 2005'in yarısında 5,9 olmuştur; ama, 
BDDK'nın son bültenine bakarsanız, 9 Eylül tarihi itibariyle takibe dönüşüm oranının orada yüzde 
7'nin biraz üzerinde olduğunu görmekteyiz. 

Bu oranlar çok yüksek midir diye baktığımızda; bunu, genel kredilerdeki takibe dönüşüm 
oranıyla değerlendirmek lazım. 2001 yılında kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 29'dur, 2002'de 
yüzde 17'dir ve sürekli düşmüştür, 2003 yılında yüzde 11,5; 2004 yılında yüzde 6, 2005'in 
haziranında da yüzde 5,4'e düşmüştür; yani, 2005'in haziranı itibariyle toplam kredilerin takibe 
dönüşüm oranı yüzde 5,4 iken, kredi kartlarında bunun yüzde 7 civarında olması, ortalamanın 
üzerinde olduğunu göstermektedir. 
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Ancak, miktar itibariyle yapılan bu değerlendirmeleri, kredi kartı kullananlar itibariyle de gör
düğümüz takdirde, durumu daha iyi değerlendiririz diye düşünüyorum. Haziran 2005 itibariyle 
kredi kartı sayısı 28 400 000'dir. Bu 28 000 000 kredi kartından, borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 
ise 129 000'dir; yani, bunu, kart kullananlar itibariyle veya kart sayısı itibariyle değerlendirecek 
olursak; burada, borcunu gecikmeli ödeyenlerin veya borcunu ödemeyenlerin, geciktirenlerin mik
tarının yüzde yarım civarında olduğunu görmekteyiz. 

YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Her ay 25 000 ilave oluyor. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Ancak, bu önemsizdir diyemeyiz. Tek bir vatandaşımız dahi, kredi kartı borcunu, bu karta dayalı 
borcunu vaktinde ödeyememişse, borcunu vaktinde ödeyemeyişinden dolayı da birtakım yüküm
lülükler, takip baskısı altında kalmışsa, böyle bir durumda, ilgili vatandaşımızın çekeceği acı ve 
sıkıntı, siyasette bulunan herkesin çekeceği acı ve sıkıntıdır. Buna karşı duyarlı olmak lazım, bunun
la ilgili gerekli tedbirleri almak gerekir. Biz bunu düşünerek, bu gerçekten hareket etmek suretiyle 
kredi kartlarıyla ilgili bir kanun tasarısı hazırladık. Bu kanun tasarısı Bakanlar Kurulunda imzaya 
açılmıştır. Önümüzdeki günlerde de Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilecektir ve burada 
huzurunuzda tartışılacaktır. Banka kartları ve kredi kartları kanun tasarısı taslağı da kitapçık olarak 
da basılmıştır, web sitesinden de takip edilebilir. 

YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Mağdurların durumu ne olacak? Bizim öğrenmek istediğimiz o. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Ne 

olacağıyla ilgili konuya geleceğim; ama, şimdi bazı bilgiler vermek istiyorum. 
Bir kere bu konu öteden beri tartışılan bir konudur. 1993 yılından bugüne kadar, yani, aşağı 

yukarı oniki yıldır sürekli olarak banka kartlarıyla ilgili bir yasal çerçeve oluşturulması gerektiği 
tartışılmıştır; yani, bir çerçeve kanuna ihtiyaç olduğu söylenmiştir. Zaman zaman, bu, oniki yıllık 
süre içerisinde hükümetlerin gündemine girmiştir "yasalaşacak, çıkacaktır" denilmiştir; ama, bir 
türlü böyle bir çerçeve yasa çıkarılmamıştır. Ama, biz hükümet olarak kararlıyız, bir yasal çer
çevenin oluşturulması gerektiği kanaatindeyiz. 

Burada aksamaların temelinde ne var; yani, vatandaşlarımızın şikâyetlerinin temelinde ne var, 
ona bakmak lazım. Bildiğiniz gibi, Anayasamızda sözleşme hürriyeti vardır. Borçlar Kanununa 
baktığımızda, Borçlar Kanununda da sözleşme serbestisi vardır. Yani, taraflar borç-alacak iliş
kilerinden dolayı bir araya gelirler, birlikte bir sözleşme hazırlarlar, karşılıklı bunun altına imza 
atarlar ve bir taraf yükümlülüğü kabul eder, bir taraf da haklarını garanti altına almış olur. Ancak, 
bu kredi kartlarındaki sözleşme serbestisi, iltihakî sözleşme diyeceğimiz türe girmektedir; yani, 
katılımlı sözleşmedir. Yani, burada sözleşmenin metnini, aslında, bir taraf hazırlıyor, iki taraf bir
likte bir sözleşme metni hazırlamıyor. Sözleşmenin metnini hazırlayan bankalardır. Bankalar şart
lan belirliyor. Belki, Türkiye'nin en önemli, en büyük hukukçularını bu konuda istihdam edebiliyor
lar ve kendi haklarını koruyacak şekilde sözleşme metnini hazırlıyorlar ve kart sahibi olmak is
teyenlerle bu metni birlikte imzalıyorlar. Müşterilerin, yani, kart sahibi olanların ise bu sözleşme 
metnini çoğu kez anlamaları da mümkün olmuyor. Sözleşme metni çok küçük puntolarla yazıldığı 
için ve uzun olduğu için, çok ayrıntılı detaylara yer verildiğinden bunu kavraması da mümkün ol
muyor; ama, bir kart kullanmak istediği için, bu arzu içerisinde bulunduğu için sözleşmeye imzasını 
atıyor, kartını cebine koyuyor ve kullanmaya başlıyor; sorun da buradan çıkıyor. 

Ayrıca, konuyla ilgili başka sorunlar da var. Nedir o sorunlar; bankalar arasında uygulama bir
liği yok; bir çerçeve düzenleme bulunmadığı için, bankalar arasında bir uygulama birliği yok. Her 
ne kadar, bankalar, VISA ve master kartın koyduğu kurallara uymakta iseler de, Türkiye açısından 
bir çerçeve düzenlemeye ihtiyaç var. Uygulama birliği olmayışını, faiz oranlarından hemen tespit 
edebiliriz. Örneğin, bankanın biri aylık 7,27 faiz uyguluyor 30 Eylül tarihi itibariyle, bunun yıllık 
bileşik faiz oranı yüzde 132 demektir. Yani, Sayın Milletvekilinin biraz önce söylediği konuda, 
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hemen resmî rakamlardan da bunu teyit etme imkânına sahibiz; ama, bir başka banka, aylık yüzde 
3,75'lik faiz uyguluyor, bunun yıllık bileşik faiz oranı da yüzde 55,5 yapmaktadır. Dolayısıyla, ban
kalar arasında uygulanan faiz konusunda bir birlik yok, bir tutarlılık yok; biri bir başka faiz uy
guluyor, biri bir başka faiz uyguluyor; ama, şu söylenebilir: Serbest piyasa ekonomisi geçerlidir; bu 
serbest piyasada tüketicilerin de rasyonel davranma zorunluluğu vardır; bakacak, hangi bankanın 
kartı kendisi için uygunsa o bankanın kartını taşıyacak, ona göre bir tercih belirleyecektir 
denilebilir; ama, bu konuda yeterli bir bilinçlenme bulunmadığı için kimse faizini bilerek, hangi 
bankanın hangi oranda faiz uyguladığını bilerek kartını almıyor; sorunlar da buradan kaynak
lanıyor; ama, uygulama farklılığında sorun sadece faiz oranında değil faizin hesaplama biçiminde 
de farklılıklar var. Örneğin, bankalar faizleri farklı tarihlerde başlatıyorlar. Bankanın birisi alışveriş 
yapıldığı tarihte başlatıyor faizi, birisi hesap kesim tarihinde yapıyor, birisi vade gelip de borcunu 
ödemediği andan itibaren faiz uygulamaya başlıyor. Dolayısıyla, farklı farklı bir faizin başladığı 
tarih var. Bu da yeterli değil, faizin uygulandığı tutar da bankalar itibariyle farklı uygulanıyor. Yani, 
örneğin, bir tüketici, 100 lira borcu varsa, bunun 60 lirasını ödediyse, 40 lira borcu kalmışsa 
bakıyorsunuz ki, faiz 40 lira üzerinden hesaplanacakken 100 lira üzerinden faizin hesaplanması gibi 
birtakım uygulamalar da var. Bunlar nereden kaynaklanıyor; bunlar, işte, Anayasamızdaki ve Borç
lar Kanunundaki sözleşme serbestliğine dayanan dayanaktan ve buna bağlı hazırlanan ayrıntılı söz
leşme metinlerinden kaynaklanmaktadır. Tüm bu sakıncaların ortadan kaldırılması gerektiği 
kanaatindeyiz. Bir kere, istemeyene kart verilmemesi gerekir. Yani, istemeyen, kart talep etmeyen 
bir tüketiciye kart verildiği takdirde, ister istemez belli yükümlülükler altına girmesi sağlanmak
tadır. Bunun dışında, kredi kartlarının verildiği yerlerin belli bir düzen içerisinde olması lazım. 
Yani, banka şubelerinden kart verilebilir, bu normaldir, makuldür; ama, artık, piyasalann bile makul 
görmeyeceği yerlerde, işte, tezgah açmak suretiyle kredi kartı dağıtımı gibi birtakım işlemlerin yapıl
maması lazım; çünkü, kredi imajı denilen bir kavram vardır. Bankaların, bu kredi imajına dikkat et
mesi lazım. İşte, hazırlanacak çerçeve yasada tüm bu hususlar belirlenecektir; yani, faiz nasıl hesap
lanacak, hangi tutara uygulanacak, hangi tarihten başlayacak; bunun ötesinde, banka kartları nerede 
verilecek; istemeyen vatandaşa kart verilemeyecek, kartın belli bir limiti olacak; gelirinin 2 katını 
aşan bir limitte kartı, artık, bankalar veremeyecekler bu yasal düzenlemeye göre. Bunun gibi önem
li hükümleri, ayrıntıları içeren düzenlemeler söz konusu olacaktır ve özellikle, bankalar itibariyle faiz 
oranlan sürekli olarak BDDK tarafından yayınlanacaktır ve "gecikme faizi, aktif faizin yüzde 30'unu 
geçemeyecektir" diye önemli faizle ilgili de hükümler yer almaktadır; ama, kamuoyunda, bu faiz 
oranları karşısında yapılan önemli tartışmalardan biri "acaba, yüzde 132'lik bir bileşik faize, enflas
yonun yüzde 8 olduğu, 2006 yılı içinde yüzde 5'lik bir enflasyon hedefi uyguladığımız dönemde 
cevaz verilmeli midir, değil midir" diye... Bununla ilgili ayrıntılı hususlar, noktalar, Meclisin tak
dirindedir; yasama yetkisi Meclise aittir, sayın milletvekillerimizin kararlan ve eğilimleri bu konuda 
belirleyici olacaktır; ama, bizim, burada, önemli olan, bu yasal çerçevenin yapılması gerektiğine olan 
inancımızdır ve bu konudaki kararlılığımızdır. Önümüzdeki haftalarda bu düzenleme Meclise 
gelecektir; ancak, bu düzenlemeler içerisinde geçmişe yönelik bir hüküm yoktur. 

YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Ne anlamı kaldı?! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Neden yok?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Sayın Milletvekilimizin heyecanla beklediği noktanın hemen altım çizeyim. 
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Ne anlamı kaldı Sayın Bakan?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Buraya gelen her şeye "Anayasaya aykırıdır" diyorsunuz ya; biz, Anayasaya aykırı bir şey yap
mayalım. .. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Her şey demiyoruz. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -
Sözleşme özgürlüğü vesaire gibi birtakım maddeler var. Bu konuda tasarruf yapma yetkisi bize 
midir, değil midir; bu ayrı tartışılacak bir konu. Meclis, yasama süreci içerisinde tüm bu ayrıntıları 
tartışacaktır. 

MEHMET KARTAL (Van) - Sayın Bakanım, konut ve araç kredilerinde yüzde 2'nin altındadır; 
ama, öbürlerinde, bahsettiğiniz gibi yüzde 150'lere kadar gitmekte; geriye gitmekte yarar var. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -
Doğru söylüyorsunuz. Yani, kredi kartlarındaki faiz oranının yüksek olduğunu ve buna bağlı olarak 
da borç ödenmediği takdirde, tüketicilerin ödenemeyen bir borç altında kalmış olduklarını da 
biliyoruz; ama, Meclise kanun tasarısı geldiğinde, öyle zannediyorum ki, tüm bu ayrıntıları tar
tışacağız. Fikirlerinize, düşüncelerinize her zaman değer veriyoruz, bu konuda da vereceğiz. 

BAŞKAN - Lütfen, Genel Kurula hitap edin Sayın Bakan. 
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) - Sayın Bakan, 25 000 000 insan kredi kartı kullanıyor; bugün siz

den bunu duymak istiyor. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Evet. 
Saygılar sunuyorum, sağ olun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü söz, tarım ve hayvancılık sektöründe öne çıkan sorunlar hak

kında söz isteyen Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'ye aittir. 
Buyurun Sayın Tütüncü. 
Süreniz 5 dakika. 
3.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların sorun

larına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, tarım ve hayvancılıkla uğraşan milyonlarca insanımızın sıkıntılarını, 

tepkilerini, hatta, çığlıklarını, kısa da olsa burada dile getirmek amacıyla söz almış bulunuyorum; 
sözlerime başlarken, hepinizi en iyi dileklerimle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

AKP İktidarı 4 üncü Yasama Yılına başladı. Bu nedenle, AKP icraatını net bir şekilde değer
lendirebilecek durumdayız. AKP döneminde, tarım ve hayvancılık, önceki iktidarlara rahmet 
okuturcasına sahipsiz bırakılmıştır. Köylü ve çiftçimiz, ne yazık ki, son elli yıldır yaşamadığı bir 
sıkıntının içine atılmıştır. Durumun vahametiyle ilgili, burada, ancak bir iki konuya 
değinebileceğim. 

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında, örneğin Trakya'da, çiftçimiz, 340 000 - 345 000 Türk 
Lirasına kadar buğday, 600 000 Türk Lirasına kadar ayçiçeği satmıştı. O zaman, mazotun litresi 
800 000 - 850 000 lira, gübrenin paçal ortalama fiyatı 200 000 lira dolayındaydı. Şimdi, mazot 
2 100 000 lirayı aştı, gübre 550 000 lirayı aştı. Buğday, yakın zamana kadar, ortalama 270 000 -
280 000 Türk Lirası dolayında satıldı; ayçiçeği ise, şu anda, Trakya borsalarında 470 - 475 bin Türk 
Lirasına satıldı. Yani, 2002 yılına göre, AKP'nin iktidara geldiği zamana göre, mazotta, gübrede 
2,5 kat dolayında bir artış, buğdayda yüzde 20, ayçiçeğinde yüzde 22 düşüş yaşanmış. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu durumun, bu manzaranın akılla, mantıkla, insafla, 
izanla bağdaşır bir yanı var mıdır allahaşkına?! Buna göre, buğdayda kilogram başına verilen 
30 000 Türk Liralık primin, mazota verilen 300 000 liralık desteğin hiçbir kıymeti harbiyesi kal
mamıştır; zaten, doğrudan gelir desteğini de düşürdünüz, ödemesinde de aksamalar oluyor. Bugün, 
Türk çiftçisi, mazotu, gübreyi dünyada en pahalı kullanan, sulama elektriğini hem dünyada hem de 
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Türkiye'de en pahalı kullanan çiftçi konumundadır. Yani, bu konularda AKP sayesinde, evvelallah, 
dünya birincisi durumundayız. 

Sayın Başkan, bu acı tablonun altında ne yatıyor; bu acı tablonun altında, hükümetin IMF'ye 
teslim olması yatıyor. Ancak, 2005 yılındaki buğday fiyatının düşük olmasının nedeni, IMF 
politikalarına bağlılığın yanında, hükümetin ya beceriksizliğinden ya da güçlüden yana, zenginden 
yana, bilinçli bir tercihinden kaynaklanmıştır. Açıklayayım; bilindiği gibi, Ofis, 2005 yılına kadar, 
buğdayda, hem alış hem de satış fiyatını aynı zamanda açıklıyordu; 2005 yılında ise, önce buğday 
alış fiyatını açıkladı. Ayrıca, hükümet, bir başka yanlışı yaptı; dahilde işleme izin belgesi uy
gulamasını kontrolsüz ve yanlış bir zamanlamayla yürüttü. Biliyorsunuz, ihracatın teşviki çer
çevesinde, sanayiciye, ihracatçıya, Toprak Mahsulleri Ofisi, geçen sene, 180 000 liraya, 190 000 
liraya ucuz buğday verdi. Bu uygulamada gerekli kontrol de yapılamadığı için, gerçek ihracat mik
tarlarının çok üstünde düzenlenmiş belgelerle, Toprak Mahsulleri Ofisinden binlerce ton ucuz buğ
day çekildi. Bunların bir bölümü içpiyasada satıldı; yani, tam anlamıyla bir, yağma Hasanın böreği 
süreci yaşandı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan: 
BAŞKAN-Lütfen... 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Teşekkür ederim. 
2005 yılında, sanayici ve ihracatçı, esasen, bu yanlış uygulamanın beklentisi içindeydi. İşte, bu 

beklentinin kınlamaması ve Toprak Mahsulleri Ofisinin, buğday satış fiyatını, alış fiyatıyla birlikte 
açıklamamış olması, bir arada, sanayicinin piyasaya girmesine engel oldu; buğday fiyatı, geçen 
senenin altında oluştu. 

Hasat mevsiminde, Tekirdağ, Malkara, Hayrabolu, Çorlu borsalarında dolaşmış, bazı seanslara 
katılmış bir milletvekili arkadaşınız olarak konuşuyorum. Buğday fiyatının, piyasada, çiftçi zararına 
oluşmakta olduğu görülür görülmez, acilen iki konuda karar alınmalıydı. Birinci olarak, Toprak 
Mahsulleri Ofisi buğday alış fiyatını derhal açıklayacaktı. İkinci olarak, dahilde işleme izin belgesi 
uygulamasında, Toprak Mahsulleri Ofisinden sağlanan ucuz buğdayın kontrollü şekilde, örneğin 
2006 Mart ayından itibaren verileceği ilan edilecekti. Bu kararlar alınmadı ve çok yazık oldu. Borç 
batağında yüzen, buğdayını Ofise emanette bekletecek gücü olmayan küçük, hatta orta ölçekli 
üreticilerimiz, ortalama 260 000-270 000 Türk Lirasından buğday satmak zorunda bırakıldı. 

Bu örnek, AKP'nin tüccar siyaset anlayışının, küçük ve orta ölçekli üreticilerden, yoksullardan, 
garibanlardan yana olmadığını, aksine, güçlüden, varlıklıdan yana olduğunu açıkça ortaya koymuş
tur. AKP, buğday üreticisinin emeğini, alınterini tam anlamıyla harcamıştır; yani, köylü ve çift
çilerimizi esasen IMF politikalarımız ezmiştir; ancak, bu arada, AKP'nin tüccar siyaset anlayışın
daki güçlüden yana bu tercih de ezmiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; toparlıyorum. Şu anda, özellikle Trakya'da buğday ekim 
mevsimini yaşıyoruz. Türkiye, yıllardır bitkisel yağ açığı sorunu yaşıyor. Son yıllarda bu açığı 
kapatmanın faturası 1 milyar dolann üzerine fırlamıştır. 2005 yılı sonunda ise bitkisel yağ açığı 
faturasının 1 300 000 000 doları aşacağı tahmin edilmektedir. AKP, şu ana kadar, bu sorunun en 
azından hafifletilmesi için hiçbir ciddî politika geliştiremedi. Şu anda, özellikle Trakya'da buğday 
ekim mevsimindeyiz. Hükümetin, ayçiçeği primini açıklamasının tam zamanıdır. Ayçiçeği prim 
miktarı niçin açıklanmıyor? Burada hükümete çağrı yapıyoruz: Vakit geçirmeden, iki üç gün içinde 
ayçiçeği primi belirlenmelidir ve en az 250 000 Türk Lirası olarak ilan edilmelidir. Eğer bu yapılır
sa, buğday ekim alanlarının, hiç olmazsa bir bölümü ayçiçeğine kaydırılabilir. Böylece hem bitkisel 
yağ açığının faturası aşağıya çekilebilir hem de ayçiçeği üreticileri biraz da olsa nefes alabilir. 
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Hükümetin, bir an önce, tarıma dönük, çiftçiye dönük politikalarda aklını başına devşirmesi 
gerekiyor. 

BAŞKAN - Lütfen toparlayalım. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Köylümüz şaşkın ve perişandır, geleceğe umudu kalmamıştır. 

Bu durum, kırdan kente göçü hızlandırmaktadır. Bu nedenle, işsizlik, açlık ve yoksulluk sınırında 
yaşayan insanlarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Büyük kentlerde hırsızlık, kapkaç başta ol
mak üzere, suç işleyenlerin sayısı hızla artmaktadır. Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; bu olum
suz gelişmelerin altında, tarım ve hayvancılıktaki çöküş yatmaktadır. 

Bakınız, Türkiye'nin dört bir yanından bir feryat yükseliyor; Burdur'dan yükseliyor, Konya'dan 
yükseliyor, Trakya'dan yükseliyor, Malatya'dan yükseliyor. Çiftçimiz şöyle feryat ediyor: Yapılacak 
tek şey kaldı, salamızı verin, sala; tabuta koyun, mezara götürün. Böyle sesleniyor. 

MUHARREM CANDAN (Konya) - Konya'da öyle bir şey yok; yalan söyleme! 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Çiftçimiz, bu sorumsuz, tarımı önemsemeyen, bu alanda ulusal 

politika üretemeyen, çiftçiyi ve tarımı sahipsiz bırakanlara, öyle sanıyorum ki, ilk genel seçimlerde 
hak ettiği cevabı verecektir. 

BAŞKAN - Lütfen toparlayalım, sürenizi çok aştınız. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Sayın Başkan, sabrınız için, müsamahanız için teşekkür 

ediyorum. Değerli AKP milletvekillerini de, heyecanları açısından hoşgörüyorum; ama, bu 
heyecanlarını, çiftçiye ve tarıma dönük olarak kullanmalarını da istiyorum. 

En iyi dileklerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Enis Tütüncü'nün konuşmasına yanıt vermek üzere, Hükümet adına, Tarım 

ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis 
Tütüncü'nün gündemdışı konuşmasına cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. 

Değerli arkadaşlanm, tarım sektörü, tabiî, ülkemiz açısından son derece önemli bir sektör. 
Büyük bir kitleyi ilgilendiriyor. Nüfusumuzun yüzde 35'ini istihdam açısından, yüzde 100'ünü de 
birer tarım tüketicisi olması hasebiyle, herkesin, bütün vatandaşlarımızın, yüzde 100'ü de doğrudan 
tarımla ilgisi olması hasebiyle, tarım en çok konuşulan, en çok tartışılan bir sektör olma özelliğini 
koruyor. 

Tabiî, bu kadar cesim, bu kadar büyük bir sektörün sorunlarının olmaması mümkün değildir. 
Bu sorunlar da yılların birikimiyle ortaya çıkmış, yılların birikimiyle oluşmuş, yığılmış, devasa 
sorunlar. Ölçek, kaynak, altyapı, ürün kalitesi, örgütlenme, pazarlama gibi temel konuların hepsin
de sektörün sorunları var ve bu sorunlar, tabiî, kısmen çözülmekle birlikte hâlâ varlığını sürdürüyor. 

Tabiî, geçmiş dönemlerde buna ait temel yaklaşımlar, temel adımlar atılmadığı için, bugün, 
bizim, AK Parti İktidarı olarak, ikibuçuk yılda katettiğimiz mesafe geçmişe göre önemli ve yüksek 
olmakla birlikte, ancak belirli bir noktaya kadar getirilebilmiştir ve bizim adımlarımızla, bizim yap
tığımız kalıcı reformlarla, örneğin hiç oluşturulmamış, bugüne kadar hiç el atılmamış mevzuatları 
çıkarmak, kanunları çıkarmakla bu sorunların çözümünün hızı daha da artacak ve inanıyoruz ki, çok 
kısa vadede olmasa bile, orta vadede, bu sorunların çok büyük bir kısmı çözülmüş olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, dünyada da tarımla ilgili önemli gelişmeler olmakta; hem Dünya 
Ticaret Örgütü hem Avrupa Birliğiyle olan ilişkiler, tarım sektörümüzün akılcı ve köklü bir 
değişime tabi tutulmasını mecburiyet haline getirmektedir. Müzakerelere başlamış aday bir ülke 
olarak Türkiye, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına uyum sağlamak ve dahası, tarım sek-
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törünün Avrupa Birliği içinde ayakta kalmasını mümkün kılacak tedbirleri uygulamaya aktarmak 
gerçeğiyle karşı karşıyadır. 

Özet olarak, küresel bir dünya düzeninde, uluslararası kurallara ve bunların etkilerine açık 
bulunan sektörün, ciddî düşünce ve politikalarla ele alınması zorunluluk haline gelmiştir. 

Bu nedenle, ben, sektörün yeniden canlandırılması bağlamında Bakanlığımızca yapılan bir
takım çalışmaları sizlere arz etmek istiyorum. 

59 uncu cumhuriyet hükümetinin programlarında tarım öncelikli bir sektör olarak ele alınmış, 
bu sektörün ayağa kalkması ve istikrarlı bir gelişme göstermesi için yoğun bir çalışma başlatılmış
tır. Bu çerçevede, öncelikle, her gün gazetelere konu olan çiftçilerimizin hapis kuyruğunda bulun
duğu, haciz kıskacında bulunduğu haberleriyle ortalığın allak bullak hale geldiği dönemde, biriken 
çiftçi borçlan, gecelik yüzde 7 500 oranındaki faizlerin, temerrüt faizlerinin kıskacında boğulmuş 
çiftçilerimizin katrilyonlarca borçla karşı karşıya bulunduğu bir dönemde işbaşına gelen AK Parti 
Hükümeti, öncelikle bu meseleye el atmış ve ödenemeyen, 2,7 katrilyon tutarındaki çiftçi borçlarını 
yeniden yapılandırmıştır. Bunun 1,5 katrilyonunu tamamen silmiş, geri kalan 1,2 katrilyon Türk 
Liralık borcunu ise uygulanabilecek, ödenebilecek bir yapıya kavuşturmuştur. Şimdi, bu, öncelikle, 
Türk çiftçisine yapılmış, AK Parti iktidarı tarafından, AK Parti iktidarı döneminde yapılmış en 
önemli, en büyük hizmet adımlarından bir tanesini oluşturmuştur. 

Şimdi, meseleleri değerlendirirken, nereden alıp nereye götürdüğümüz önemli; bunun kıstasını 
vermek lazım. Rakamlar, nispet yapılarak, oransal olarak ortaya konulduğunda bir anlam taşır. 
Nereden aldığımızı eğer bilmezsek, tarımda hangi noktadan devraldığımızı bilmez, bunu iyi değer-
lendiremezsek bugün nerede olduğumuzu da doğru bir şekilde anlamlandırmak ve tanımlamak 
mümkün olmayacaktır. 

Bir başka, bizim, acil olarak çiftçilerimiz için, iktidarımız döneminde yapılan icraat şudur 
değerli arkadaşlar: Düşük faizli kredi desteği verilmiştir. Bu uygulama kapsamında, üreticilerimize, 
piyasada uygulanan cari faiz oranlarından yüzde 25 ilâ yüzde 60'ı arasında indirimli kredi imkânı 
sunulmuştur. Diğer bir ifadeyle, çiftçilerimize verilen sübvansiyonlu kredi faiz oranları, kredi 
konularına göre yüzde 8 ilâ 15 aralığına çekilmiştir. Bunun yanında, 2005 yılında işletme kredileri 
vadesi 12 aydan 18 aya, yatırım kredileri vadesi ise 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır. Uygulamayla bir
likte 2002 yılı sonunda Ziraat Bankası tarafından üreticiye verilen krediler 227 trilyon lirayken, ik
tidarımız döneminde 2004 yılında 6 kat artırılarak 1,3 katrilyon Türk Lirasına çıkarılmıştır. 

2005 yılı eylül ayı itibariyle 589 000 üreticimize yaklaşık 2,5 katrilyon Türk Lirası kredi kul
landırılmıştır. Dolayısıyla, değerli arkadaşlarım, AK Parti Hükümetini, AK Parti Hükümetinin ic
raatını yorumlarken, değerlendirirken insaf ölçüsünde konuşmak daha doğru olur diye 
düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, dünyada petrol fiyatlarının yükseliş trendi hepinizin malumlarıdır. AK Par
ti Hükümeti işbaşına geldiği 2002 Kasımında dünyada hampetrolün varili 22 dolardı. Bugün, bir 
hafta on gün öncesinde 70 dolara vurmuştu; bir haftadır birkaç dolar düştü; ama, iktidara gelişimiz
den bu yana 3 katın üzerinde dünya petrol fiyatlarında artış meydana geldi. Biz, tabiî ki, bu artışın 
tamamını çiftçilerimize yansıtmadık. 1 298 000 lira civarındaki 2002 Kasım ayındaki mazot fiyatı 
bugün 2 080 000 civarına gelmiştir ve bu artış dünya petrol fiyatlarındaki artışın üçte 1 'i oranın
daki bir artıştır. Bununla birlikte, biz, yine de bunun yüksek bir artış olduğunu, enflasyonun çok 
üzerinde bir artış olduğunu biliyoruz; bunu kabul ediyoruz ve bunu telafi etmek bakımından da, 
gerek 2003 yılında, 2004 yılında gerekse 2005 yılında, biz, üreticilerimize bu artışın hiç değilse 
önemli bir miktarını ödedik. En son, geçtiğimiz ay, eylül ayının ilk yarısında, Türkiye'nin gelişmiş
lik endeksine göre, ilk 450 ilçesine 300 trilyonun üzerinde bir mazot desteği sağladık, ödedik. Kalan 
ilçelerimizin tamamına da 14 Ekim tarihi itibariyle mazot desteği ödemeleri yapılacaktır. 
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Yanında, yine, gübrede, biz iktidara geldiğimiz dönemde, üre gübresinin hammaddesini teşkil 
eden amonyağın tonu dünyada 150 dolar idi. 2003 yılında 150 dolarlık amonyak 300 dolara çıktı 
ton başına. Bunun, tabiî, meydana getirdiği üre bazlı gübrelerde bir artış meydana geldi. Bu üre baz
lı gübrelerdeki artışın da, biz, yine, enflasyonun üzerinde olması hasebiyle, hesabını yaptık. Kul
lanılan 30 çeşit gübrenin 2004 Mart-2005 Mart arasındaki artış oranını hesaba katarak, bunu hesap
latarak, bununla ilgili olarak, yine, geçtiğimiz eylül ayında ve bu ekim ayının ilk onbeşinde öden
mek üzere 273 trilyon lira, biz, gübre parası ödedik değerli arkadaşlanm. 

Şimdi, bunlar -çiftçilerimize- bizim dışımızda, dünya piyasalarındaki artıştan kaynaklanan ve 
bizim de Hükümet olarak ayrıca sübvanse ettiğimiz girdilerdir. Şunu da söyleyelim: Bunlar, girdi 
destekleri, dünyada gerek Dünya Ticaret Örgütünün gerekse Avrupa Birliğinin kuralları doğrul
tusunda kırmızı kutuda yer alan desteklerdir değerli arkadaşlar, kırmızı kutuda yer alan desteklerdir 
girdi destekleri; ama, dünyadaki artışlar göz önünde bulundurularak, biz, buna rağmen, kırmızı 
kutuda olmasına rağmen, çiftçilerimizin daha iyi şartlarda üretim yapmasını teminen bunları 
ödedik; bundan sonra da lüzumu halinde ödemeye devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlanm, yine, iktidarımız döneminde tarımsal girdilerde Katma Değer Vergisi in
dirimine gidilmiştir. Sertifikalı tohum ve fidan, karma yem üretim girdileri ile sunî tohumlama için 
dondurulmuş hayvan spermalarında ve hizmetlerinde uygulanmakta olan KDV oranlan düşürül
müştür. KDV indiriminden dolayı ortaya çıkan gelir kaybı, üretici açısından bakıldığında, 2005 yılı 
cari fiyatlanyla yaklaşık 44 trilyon Türk Lirası destek anlamına gelmektedir. 

Elektrik borçlanna, çiftçimizin kullandığı elektrik borçlanna ödeme kolaylığı sağlanmıştır. 
1995 yılından bu yana anapara ve faizleriyle birlikte günümüze taşınan toplam 666 trilyon TL'lik 
enerji borçlanna da ödeme kolaylığı getirilmiştir. Borçlar, ek bir faiz uygulaması yapılmaksızın 
tarımsal TEFE'ye göre yeniden yapılandınlmış ve otuzaltı ay taksitlendirilmiştir. Aynca, sulama 
enerjisi borçlannı zamanında ödeyen çiftçiler için de enerji fıyatlannda yüzde 15'lik bir indirim sağ
lanmış, kilovat başına 17 000 TL destekleme yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlanmız, Türkiye'de tarım sektörümüzün karşı karşıya bulunduğu temel sorun-
lanndan bir tanesinin örgütlenme sorunu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu alanda bu sorunu çözmek 
bağlamında, Tanmsal Üretici Birlikleri Yasası, Hükümetimiz, iktidanmız döneminde yayımlanmış 
ve 84 adet üretici birliğinin kurulması sağlanmıştır. Kooperatiflere, kooperatifçiliğe önemli destek 
sağlanmış, ortaklar mülkiyetindeki kooperatif projelerinde... Biz, 630 projeye destek sağladık; bun
lara 400 000 000 YTL kredi kullandırdık kendi iktidanmız döneminde. 

Şimdi, bunun ne anlama geldiğini daha iyi kavrayabilmemiz için değerli arkadaşlar, bir başka 
rakamla bunu mukayese etmemiz lazım. 1990 ile 2002 yılan arasında Türkiye'de -oniki, onüç sene 
içerisinde- 600 proje desteklenmiştir, 600 kooperatif desteklenmiştir ve bunlara ödenen para 90 000 
000 YTL'dir. Ama, ikibuçuk yılda bizim desteklediğimiz kooperatif sayısı 630'dur; yani, bizden ön
ceki iktidarlann, bizden önceki hükümetlerin oniki yılda yaptıklanndan daha fazlasını biz ikibuçuk 
yılda yaptık. Şimdi, değerli arkadaşlar, bu, eğer, tanmı, kooperatifçiliği, üreticiyi desteklemek 
değilse, ben size soruyorum; bu nedir? 

Doğrudan gelir desteği, hayvancılık, prim ödemeleri, mazot ve gübre, telafi edici ödemeler, 
2003 ve 2004 yıllarında toplam 5,7 milyar YTL'yle desteklenmiştir. 2005 yılında sağlanan 4,1 mil
yar YTL'lik destekle birlikte bu rakam 10 milyar YTL'yi bulacaktır. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, desteklemelerin zamanında ödenmesi de önemli bir konudur. İhtiyaç 
olunan zamanda bu desteklerin ödenmesi, tıpkı bizim şu anda ekim döneminden önce mazot ve güb
re desteği verdiğimiz gibi, yerini ancak bu şekilde bulur. Doğrudan gelir desteği 2005 yılı içerisin
de şubat ve mayıs aylannda ödenmiştir. Üreticimizin yılın en çok para sıkıntısı çektiği aylandır bu 
aylar. Doğrudan gelir desteğini biz bu aylarda Ödedik. Mazot ve gübre desteğini biz ekimden önce, 
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üretici, çiftçi traktörünü toprağa getirmeden, tarlaya getirmeden önce ödedik. Her yıl eylül ayında 
ödenmeye başlanan primler bu yıl ilk defa mayıs ayında ödenmeye başlanmıştır. 

Değerli arkadaşlar, çevre amaçlı tarım arazilerinin korunması, kırsal kalkınma destekleri, 
tarımsal sigorta desteği, enerji desteği gibi yeni destekleme araçları da hükümetimiz döneminde uy
gulamaya konmuştur. 

Ayrıca, önemli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bunların birçoğu cumhuriyet tarihinde 
ilk defa Hükümetimize, iktidarımıza nasip olmuştur. Nedir bunlar: 

Gıda Kanunu. 
Bitki Islahçı Hakları Kanunu; bu, bitkilerin patent kanunudur. Türkiye'de her zaman, herkes 

şundan şikâyet eder: Türkiye'de tohumlar ithal ediliyor, milyonlarca dolar bu iş için yurtdışına para 
ödeniyor. Türkiye bir tarım ülkesi, neden kendi tohumunu üretemiyor? Ama, hiçbir iktidar bizden 
önce Bitki Islahçı Haklan Kanununu çıkarmadığı için, Türkiye'de bu sektörün önü açılmıyordu, bu 
sektör gelişmiyordu. Bu kanunu çıkarmak AK Parti Hükümetine nasip oldu ve bunu biz çıkardık. 

Keza, dünyada onbeş senedir önemli bir kavram haline gelen, Organik Tarım ve Organik Tarım 
Ürünleri Kanununu çıkarmak da AK Parti Hükümetine nasip oldu, onu da biz çıkardık. 

Üretici Birlikleri Kanunu. 
Tarım Sigortaları Kanunu. Hepimiz, her zaman tabiî afetlerden, bunun açtığı zararlardan bah

sediyoruz, bundan şikâyet ediyoruz haklı olarak; ama, Tarım Ürünleri Sigorta Kanununu da yine biz 
çıkardık. 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu. Türkiye'de seksen senedir erozyondan, erozyon 
tehlikesinden, kaybedilen topraklardan, arazilerin yanlış kullanılmasından, amaçdışı kullanılmasın
dan herkes şikâyet ediyordu; ama, kimse, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununu çıkar
mıyordu; bunu da biz çıkardık değerli arkadaşlar. 

Bunun yanında, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun... Üreticilerimizin örgütlenmesini, üreticilerimizin daha aktif bir şekilde, üretici örgütlerinin 
çiftçilerle birlikte işbirliği yapmasını, onlara yardımcı olmasını... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen toparlayalım; 20 dakikayı geçtik. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Toparlıyorum 

Sayın Başkanım. 
Şimdi, Sayın Başkanım, takdir edersiniz ki, bir arkadaşımız tarımla ilgili olarak çıkıp konuş

tuğunda, gündemdışı da olsa, tarımın bütün konularına, hayvancılığın bütün konularına çok detay
lı bir şekilde girip konuşuyorlar ve onlara da cevap vermek gerekiyor. Bu nedenle, AK Partinin ic
raatlarını da 20 dakikada anlatmak tabiî mümkün olmadığı için süre uzuyor; affınıza sığmıyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Ben, hayvancılığa hiç değinmedim Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - İşte, geleceğim, 

oraya geleceğim... 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Ben, hiç konuşmadım hayvancılıkla ilgili; vakit yoktu. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Hayvancılık da, 

tarımın en önemli alt sektörüdür Sayın Tütüncü. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim, sağ olun; öğrendik sayenizde(!) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Öğreneceksiniz, 

daha çok şey öğreneceksiniz! 
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ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Sayenizde öğrendik, teşekkür ediyorum... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Daha çok şey öğ

reneceksiniz! 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Ama, ben konuşmadım bu konuda. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) -Şimdi, Mera 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun da, yine bizim dönemimizde çıkmış kanunlardan 
bir tanesidir. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, Tarım Kanunu Tasarısı, Tohumculuk Kanunu Tasarısı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin gündemindedir; bunlar da çıkıyor, hazırlanıyor. 

Yem Kanunu Tasansı, Bakanlığın Teşkilat ve Görevlerine Dair Kanun Tasarısı, Kırsal Kalkın
ma Genel Müdürlüğü ve Ödeme Kurumu Kurulmasına Dair Kanun Tasansı ve Biyogüvenlik 
Kanunu Tasansı da, üzerinde çalışılan, hazırlanan kanun tasarılarıdır. 

Değerli arkadaşlanm, şimdi, Sayın Tütüncü, buğdayın 260 000 liradan satıldığını söyledi. 
HALİL TİRYAKİ (Kınkkale) - Doğru. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) -Şimdi, değerli ar

kadaşlar, biz, şahısların, bireylerin kendi sorunlarıyla ilgili olarak, ofis dışında, tüccarla olan özel 
ilişkisi sebebiyle bireylerin tek başına yaptıkları satışlardan bahsedemeyiz. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Borsa fiyatını söyledim... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Doğrudur, yani, 

bir vatandaşımız bir tüccarla özel ilişkisi, başka bir sebep veya buğdayın kalitesi sebebiyle o fiyata 
satmış olabilir; ama, şunu söylüyorum değerli arkadaşlarım: Toprak Mahsulleri Ofisi, bu sene, or
talama 330 000 lira fiyatla 4 200 000 ton buğday aldı. Bu, tarihî rekorlardan bir tanesidir. 30 000 
lira da prim koyduğumuz zaman üzerine, 360 000 lira para yapıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, 
Hükümet, 5 000 000 ton hububat için 1,5 katrilyon lira nakit para ödedi, bunun ödeme süresi de or
talama 30 gün değil, 25 gündür; 25 günde, 330 000 lira ortalama fiyatla buğday alımı yaptı. 

Değerli arkadaşlanm, şimdi, eğer, bir vatandaşımız, Ofise değil de, gidip tüccara özel bir 
sebeple, kendi tercihiyle, kalite sebebiyle veya başka bir sebeple... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bir hafta bekleyecek... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) -Hayır efendim... 

Değerli Başkanım... Hiçbir yerde bir hafta beklenmedi, hiçbir yerde 5 gün beklenmedi. 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Yozgat-Şefaatli'de 5 tane Ofis kapattınız; 7 günde bir sıra gel

di... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Buraya gelir 

konuşursunuz... 
HALİL TİRYAKİ (Kınkkale) - 5 tane Ofis kapattınız... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Sayın Vekilim, 

bakın, biz, bu sene, 2001 yılında kapatılmış olan Ofisleri bile çiftçimizin... 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Kırıkkale'de vekillerin köyüne dağıttınız... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Yerimizden konuşmayalım arkadaşlar... 
Sayın Bakan, siz, Genel Kurula hitap edin. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Teşekkür 

ediyorum Sayın Başkan. 
HALİL TİRYAKİ (Kınkkale) - Tabiî ya... 
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Değerli arkadaş
larım, Toprak Mahsulleri Ofisi, bu sene, rekorlarından birini kırmıştır, vatandaşımıza en iyi şekilde 
hizmet etmenin heyecanı, gayreti içerisinde olmuştur, yüzlerce yerde yeni alım merkezleri, yeni 
ajanslar kurulmuştur. Onun için, burada, biz muhalefet yapabiliriz, muhalefete saygı duyarız, 
muhalif düşünceye saygı duyarız, son derece de makuldür bu; ancak, bu muhalefet görevimizi 
yaparken, lütfen, gerçekleri de görelim, hakkı da teslim edelim. Dünyada 90 ile 100 dolara satılan 
buğdayı, 290 dolardan -4 200 000 ton- almışsa bu Hükümet, bunun, çiftçiyi ezmek veya çiftçiye 
yardımcı olmamak gibi anlatılmasının, tanıtılmasının hakka, hakikate ve kadirşinaslığa uygun ol
madığını da sizlerin takdirine sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, yağlı tohumlar meselesi, Sayın Tütüncü'nün ifade ettiği husus doğrudur. 
Türkiye, hamyağ ithalatına 1 milyar dolar civarında para ödemektedir. Hükümetimiz, yağlı tohum 
ekimine de, üretimine de gerekli önemi vermektedir. Mesela, bunların, hem tekstile hammadde teş
kil etmesi, pamuk gibi; hem yağa hammadde teşkil etmesi, ayçiçeği, mısır gibi... Bunların 
üretimine prim yoluyla gerekli desteği zaten veriyoruz ve Türkiye'nin bütçe meselesinden ötürü, 
bütçe takviminden ötürü... Tabiî, bütçe yayımlanmadan çok önce bunların açıklanması, takdir eder
siniz ki, pratik olarak mümkün değil. Size şunu söyleyeyim -Türkiye, AK Parti İktidarında çok yeni 
şeyler gördü, çok ilkler yaşadı, bunlar yüzleri buluyor, kitap basıldı "İlk ve En 100" şeklinde- biz, 
üç yıllık bütçe uygulamasına geçiyoruz, bu da AK Partinin ilklerinden bir tanesidir ve inşallah, bun
dan sonra, o üretim planlamasına imkân tanıyacak tarzda çok önceden primlerin açıklanması imkân 
dahiline gelecektir. Bizim de temennimiz, üreticilerimizi vaktinden çok önce bilgilendirmek 
suretiyle, onların ürün tercihlerini, ürün desenlerini, piyasa fiyatlarını önceden bilerek, önceden 
görerek yapmalarını temin etmektir, yardımcı olmaktır. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Başkanın toleransı için teşekkür ediyorum; süremi bir miktar aştım. 
Esasen, AK Partinin icraatlarıyla -tarımla, hayvancılıkla, kırsal kalkınmayla ilgili icraatlarıyla- il
gili söyleyecek daha çok sözümüz var; ama, şunu söylüyorum: AK Parti, üreticinin yanında oldu, 
bundan sonra da üreticinin yanında olacak. Çiftçi, bizim çiftçimizdir, üretici de bizim üreticimizdir, 
bu sektör bizim sektörümüzdür; onları, kimse, bizden daha fazla düşünemez; biz, en az başkaları 
kadar onları severiz, en az başkaları kadar onları değerlendiririz, emeklerinin karşılığını, ürünlerinin 
karşılığını veririz. 

Ben, bu duygularla, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyonun, bazı sayın millet

vekillerinin yasama dokunulmazlıkları hakkında iki raporu vardır; sırasıyla okutup, bilgilerinize 
sunacağım. 

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

/.- Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/698) (S. Sayısı: 985) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçim propaganda yasağına aykırı hareket suçunu işlediği iddia olunan Kırklareli Milletvekili 

Yavuz Altınorak'ın hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 
22 Haziran 2005 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

(x) 985 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kırklareli Milletvekili 
Yavuz Altınorak hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldınlabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidann 
keyfîleşebilecek suç isnatlan veya ceza kovuşturmalanna karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldınlması konusunda yargı organlanndan gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldınlmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Milletvekiline isnad edilen suçun milletvekili seçilmeye engel bir nitelik taşıması halinde, 
dokunulmazlığın kaldınlmaması, bu suçtan milletvekilliği düşebilecek konumdakilerin milletvekil
liğinin sürdürülmesine de imkân tanımaktadır. Bu durumun ise, Anayasanın 76 ncı maddesi ile 
uyumsuz sonuçlara yol açacağı açıktır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
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dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Feridun Baloğlu Tuncay Ercenk Mehmet Küçükaşık 
Antalya Antalya Bursa 

Halil Ünlütepe Feridun Avyazoğlu Uğur Aksöz 
Afyonkarahisar Çorum Adana 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Feridun F. Baloğlu Tuncay Ercenk Mehmet Küçükaşık 
Antalya Antalya Bursa 

Halil Ünlütepe Feridun Ayvazoğlu Uğur Aksöz 
Afyonkarahisar Çorum Adana 

Oya Araslı Atilla Kart 
Ankara Konya 

BAŞKAN - Bilginize sunulmuştur. 
Diğerini okutuyorum: 
2.- Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/719) (S. Sayısı: 986) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hakaret ve tehdit suçlarını işlediği iddia olunan Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç hakkında 

düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hak
kındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 22 Haziran 2005 tarihli toplantısında 
görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Hakkâri Milletvekili 
Fehmi Öztunç hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

(x) 986 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önünde bir engel olarak görülmesine neden olmak
tadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Milletvekiline isnat edilen suçun milletvekili seçilmeye engel bir nitelik taşıması halinde, 
dokunulmazlığın kaldırılmaması, bu suçtan milletvekilliği düşebilecek konumdakilerin milletvekil
liğinin sürdürülmesine de imkân tanımaktadır. Bu durumun ise, Anayasanın 76 ncı maddesiyle 
uyumsuz sonuçlara yol açacağı açıktır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak, şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
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Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Feridun Baloğlu Tuncay Ercenk Mehmet Küçükaşık 
Antalya Antalya Bursa 

Halil Ünlütepe Feridun Ayvazoğlu Uğur Aksöz 
Afyonkarahisar Çorum Adana 

Oya Araslı Atilla Kart 
Ankara Konya 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 2 önerge vardır; ayrı ayrı okutuyorum: 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
I.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay ve 38 milletvekilinin, 12 Eylül 1980 askerî 

müdahalesinin sebep ve sonuçlarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/305) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizin demokratikleşme sürecini olumsuz etkileyen engellerin başında ihtilaller gelmek

tedir. 12 Eylül 1980 darbesi bu anlamda toplumda derin yaralar açmıştır. Aradan 25 yıl geçmesine 
rağmen, bu darbenin etkilerini toplumumuz yaşamaktadır. Üstelik darbe Türkiye Büyük Millet 
Meclisine de karşı yapılmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi kapatılmış, üyeleri cezaevlerine gön
derilmiştir. 25 yıl önce yaşanan bu olumsuzluklann sebep ve sonuçları araştırılmalı, irdelenmeli ve 
tarihten ders alabilmemiz için gelecek nesillere ışık tutacak bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu 
tarihî görev, başta darbenin hedefi olan Türkiye Büyük Millet Meclisine düşmektedir. 

Bu amaçla Anayasanın 98 inci maddesine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin içtüzüğünün 104 
ve 105 inci maddelerine göre bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1- İsmail Özay 
2- V. Haşim Oral 
3- Rasim Çakır 
4- Ahmet Küçük 
5- Hakkı Ülkü 
6- Türkân Miçooğulları 
7- Erdal Karademir 
8- Bülent Baratalı 
9- Muharrem İnce 
10- Muharrem Kılıç 
11-Nurettin Sözen 
12- Hasan Ören 

(Çanakkale) 
(Denizli) 
(Edirne) 
(Çanakkale) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(Yalova) 
(Malatya) 
(Sivas) 
(Manisa) 
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13- Mehmet S. Kesimoğlu (Kırklareli) 
14- Ufuk Özkan (Manisa) 
15- Feridun Fikret Baloğlu (Antalya) 
16-Nail Kamacı (Antalya) 
17- Osman Kaptan (Antalya) 
18- Osman Özcan (Antalya) 
19- Tuncay Ercenk (Antalya) 
20- Atila Emek (Antalya) 
21- Hüseyin Ekmekcioğlu (Antalya) 
22- Yakup Kepenek (Ankara) 
23- Mehmet Ziya Yergök (Adana) 
24- Uğur Aksöz (Adana) 
25- Ali Oksal (Mersin) 
26- Abdulaziz Yazar (Hatay) 
27- Ali Cumhur Yaka (Muğla) 
28- Feridun Ayvazoğlu (Çorum) 
29- Mehmet Küçükaşık (Bursa) 
30- Kemal Demirel (Bursa) 
31 - Nadir Saraç (Zonguldak) 
32- İzzet Çetin (Kocaeli) 
33- Mustafa Gazalcı (Denizli) 
34- Mehmet U. Neşşar (Denizli) 
35- Halil Akyüz (İstanbul) 
36- Vezir Akdemir (İzmir) 
37- N. Gaye Erbatur (Adana) 
38- Nejat Gencan (Edirne) 
39- Özlem Çerçioğlu (Aydın) 
Gerekçe: 
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bugüne değin demokratikleşme çabalannı inançla sürdür

mektedir. 82 yıllık bu süreçte demokratik gelişmemizi engelleyen birçok siyasî ve toplumsal engel
le karşılaşılmıştır. Şüphesiz ki, bunların başında askerî müdahaleler gelmektedir. 1960'da yapılan 
darbe iyi değerlendirilemediği için 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 müdahaleleri yapılmış, bu 
müdahaleler de iyi irdelenmediği için ülkemizde kısa süre önce 28 Şubat süreci yaşanmıştır. 

Demokratik süreci derinden etkileyen en büyük müdahale 12 Eylül 1980'de yaşanmıştır. 12 Ey
lül darbesinin siyasî ürünleri, aradan 25 yıl geçmesine rağmen toplumda açıkça hissedilmekte ve 
yaşanmakta, anıları ve acılan hafızalardan silinmemektedir. 

Ayrıca, 12 Eylül darbesi TBMM'ye karşı yapılmış, TBMM kapatılmış, üyeleri hapse atılmıştır. 
Demokrasinin vazgeçilmez kurumu, halkın seçtiği meclisleridir. TBMM, demokrasinin bu gelenek
sel kutsallığı yanında, evrensel bir itibarı ve geleneği de bünyesinde taşımaktadır. TBMM, Kurtuluş 
Savaşında bile top sesleri altında toplantılar yapmış, şiddetli tartışmalar yaşamış, kimsenin aklına 
TBMM'yi kapatmak gelmemiştir. TBMM'de bu dönem görev yapan bizlerin tarihî görevi, darbeler
le iki kez kapatılan TBMM'nin şahsiyetini korumak, bir kez daha böyle bir saldırıya uğramaması 
için alınması gereken önlemleri araştırmaktır. Bu görev, ettiğimiz yeminin de gereğidir. 
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Yapılacak araştırmada temel amaç, kurumlarını karşısına almadan, bireysel suçlamalardan 
uzak, olayları ve sorunları irdeleyerek geleceğe ışık tutmaktır. 12 Eylül darbesi ordumuzun üst 
düzey komutanlarının kararlarıyla yapılmıştır. 

Yapılacak irdelemede belirlenen eksiklikler, olumsuzluklar, kesinlikle ordunun kurumsal kim
liğini bağlamaz. Hatta, ordumuzun hiyerarşik yapılanması ve gelenekleri içerisinde ele alamadığı, 
irdeleyemediği, geçmişte kalmış bir yük üzerinden atılmış olur. Türkiye Cumhuriyeti Ordusu an-
tiemperyalist mücadeleden yola çıkmış, ulusal bütünlüğü ve çağdaş Türkiye'yi savunan, Atatürk 
devrimlerine bağlı Türkiye'nin en modern kurumudur. 

Şüphesiz ki, her devletin, tarihsel sürecinde, zor dönemleri, iyi ve parlak dönemleri, hata yap
tığı, haksızlığa uğradığı dönemleri olmuştur ve olacaktır. Ancak, çağdaş devletler, geleceğe yönelik 
daha sağlam adımlar atabilmek için geçmişini sorgularlar, gerekirse geçmişleriyle hesaplaşırlar. 
Türkiye de çağdaşlaşma yolunda hızla ilerleyen ve devlet geleneği güçlü bir toplum olarak, geçmiş
te çeşitli nedenlerle yaşadığı önemli dönüşümlerini sorgulamalı, varsa hatalarını düzeltmeli ve 
gelecekte bir daha bu olumsuzlukları yaşamamak için önlemler almalıdır. Bu değerlendirmeler, 
hesaplaşma ve kin duygularının yaşanabileceği kısa bir sürede veya tarihin tozlu sayfalarında yerini 
alacak kadar da geç bir sürede yapılmamalıdır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
2.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 37 milletvekilinin, SHÇEK yurt ve yuvalarında barınan 

çocuk ve gençlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/306) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği gibi, SHÇEK Genel Müdürlüğüne bağlı çocuk yuvalan ve yetiştirme yurtlarında dev

letin koruması ve bakımı altında kalan çocuklarımız, eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanda 
ulaştıkları başarılarla değil, maruz kaldıkları cinsel istismar, taciz ya da suç olaylarıyla gündeme 
gelmektedirler. 

Öte yandan, son günlerde, İzmir ve Mersin'de, İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, bölgedeki 
müftülüklerle anlaşarak, çocuklarımıza imam, vaiz ve vaizeler tarafından din eğitimi vermeye baş
lamıştır. Devletin koruması altındaki çocukların, SHÇEK Genel Müdürlüğünün görevleri arasında 
olmamasına rağmen, imamlar ve vaizler tarafından din eğitimine tabi tutulmaları, devletimizin taraf 
olduğu ve devlete, çocukların düşünce, din ve vicdan özgürlüğüne saygı gösterme yükümlülüğü 
getiren Çocuk Hakları Sözleşmesinin 14 üncü maddesine aykırı olduğu gibi, Anayasamızda yer 
alan, cumhuriyetimizin temel ilkelerinden laiklik ilkesine de uygun değildir. 

Devletin korumasında bulunan çocuklarımızın yaşadığı temel gerçek, maruz kaldıkları cinsel 
istismar ve taciz olaylarıyla içine sürüklendikleri "suç" olaylarıdır. Nitekim, 9.6.2005 tarihinde 
basında yer alan bir haber, devlet adına, tam bir skandaldir. Buna göre, Sakarya Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğüne bağlı 12-18 yaş arası çocukların kaldığı Karaman Yetiştirme Yurdunda, 16 yaşındaki 
bir kız çocuğumuza tecavüz iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. İddiaya göre, bu çocuğumuz 12 
yaşından itibaren bu tür olaylara maruz kalmıştır. 

29. 6.2005 tarihinde yine basında yer alan bir habere göre ise, Adana Şükrü Tülay Yetiştirme 
Yurdunda bannan, yaşlan 16-18 arasında değişen 10 gencin çete kurarak küçük çocukları dövüp 
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paralarını gasp ettiği, kişisel temizlik işlerini yaptırdıkları ve hırsızlık olaylarına karıştıkları gün
deme yansımıştır. Yetiştirme yurdunun müdürü ise, bu tür olayların önüne geçemediklerini ifade et
miştir. 

Devletin, korumakla yükümlü olduğu çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkamaması gibi bir 
durum kabul edilemez. Fakat, yaşanan olaylar, devletimizin, koruması altında bulunan çocuklan 
gerektiği gibi koruyamadığını ve onlara sağlıklı bir yaşam ve gelecek hazırlayamadığını göstermek
tedir. 

Bu yönde son dönemlerde atılan tek adım, imam ve vaizlere çocuk yuvaları ve yetiştirme yurt-
lannda din eğitimi verdirmek olmuştur. Bu uygulama mevcut sorunları çözemeyeceği gibi, çocuk-
lanmızın tarikatların eline düşmesi gibi hem çocuklarımızın özgür bir bilinçle büyümesini engel
leyecek hem de devletimizin temel niteliklerinden olan laiklik ilkesini törpüleyecek niteliktedir. 
Kaldı ki, söz konusu çocuklarımız gittikleri devlet okullarında zaten din kültürü ve ahlak bilgisi der
si almaktadırlar. 

Bu nedenlerle, devletin koruması ve bakımı altında bulunan çocuk ve gençlerimizin yaşadık
ları sorunların araştınlarak çözüm için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ile Avrupa Birliği 
ülkelerindeki uygulamalann incelenerek Türkiye'de daha iyi bir sosyal hizmet anlayışının oluşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 30.06.2005 

1- Hakkı Ülkü 
2- Haşim Oral 
3- Rasim Çakır 
4- Ahmet Küçük 
5- Canan Arıtman 
6- Bülent Baratalı 
7- Erdal Karademir 
8- Nurettin Sözen 
9- Hasan Ören 
10-Mehmet S. Kesimoğlu 
11-Ufuk Özkan 
12-Feridun Fikret Baloğlu 
13-Nail Kamacı 
14-Osman Kaptan 
15-Osman Özcan 
16-Atila Emek 
17-Hüseyin Ekmekcioğlu 
18-Tuncay Ercenk 
19-Yakup Kepenek 
20-Mehmet Ziya Yergök 
21-Abdulaziz Yazar 
22-Ali Oksal 
23-Uğur Aksöz 

(İzmir) 
(Denizli) 
(Edirne) 
(Çanakkale) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(Sivas) 
(Manisa) 
(Kırklareli) 
(Manisa) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Ankara) 
(Adana) 
(Hatay) 
(Mersin) 
(Adana) 
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24-Ali Cumhur Yaka (Muğla) 
25-Feridun Ayvazoğlu (Çorum) 
26-Mehmet Küçükaşık (Bursa) 
27-Kemal Demirel (Bursa) 
28-Nadir Saraç (Zonguldak) 
29-İzzet Çetin (Kocaeli) 
30-Türkân Miçooğulları (İzmir) 
31 -Mustafa Gazalcı (Denizli) 
32-Muharrem İnce (Yalova) 
3 3-Mehmet U. Neşşar (Denizli) 
34-Muharrem Kılıç (Malatya) 
35-Halil Akyüz (İstanbul) 
3 6-Vezir Akdemir (İzmir) 
37-N. Gaye Erbatur (Adana) 
38-Nejat Gencan (Edirne) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 

VI. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
/.- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi: 
No: 164 Tarihi: 13.10.2005 
13.10.2005 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan; 998 sıra sayılı Eleman Temininde Güçlük 

Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresi ile 999 sıra sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve Cumhurbaşkanınca 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresinin 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı 
ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 5 inci ve 6 ncı sıralarına alınması ve 
diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesinin, 

Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
Bülent Arınç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

İrfan Gündüz Kemal Anadol 
AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmına devam 

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

3.- 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. 

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasansı ve 
Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine devam edeceğiz. 

4.- 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. 
Ertelenmiştir. 
Değerli milletvekilleri, 2.7.2005 Tarihli ve 5387 Sayılı Bankacılık Kanunu ve Anayasanın 89 

uncu ve 104 üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönder
me tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

J.- 2.7.2005 Tarihli ve 5387 Sayılı Bankacılık Kanunu ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1069) 
(S.Sayısı: 997) (x) (xx) 

BAŞKAN- Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 997 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Değerli milletvekilleri, 2.7.2005 tarihli ve 5387 sayılı Bankacılık Kanununun 92,121 ve geçici 

23 üncü maddeleri Cumhurbaşkanınca uygun bulunmayarak, bir daha görüşülmek üzere, bu husus
ta gösterilen gerekçeyle birlikte Başkanlığımıza geri gönderilmiştir. 

Anayasanın 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında "Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulun
mama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir" 
ve İçtüzüğün 81 inci maddesinin son fıkrasında ise, "Cumhurbaşkanınca yayımlanması kısmen uy
gun bulunmayan ve bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen 
kanunların sadece uygun bulunmayan maddelerinin görüşülmesine kanunun görüşmelerine baş
lamadan önce Genel Kurulca görüşmesiz karar verilebilir. Bu durumda, sadece uygun bulunmayan 
maddelerle ilgili görüşme açılır. Kanunun tümünün oylaması her halde yapılır" hükümleri yer al
maktadır. 

Bu hükümlere göre, geri gönderilen kanunun tümünün veya sadece Cumhurbaşkanınca uygun 
bulunmayan maddelerinin görüşülmesi Genel Kurulun kararına bağlıdır. 

Bu nedenlerle, söz konusu kanunun, sadece, Cumhurbaşkanınca uygun bulunmayan 92,121 ve 
geçici 23 üncü maddelerinin görüşülmesini Genel Kurulun onayına sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

92 nci maddeyi okutuyorum: 

(x) Kanunun ilk görüşmeleri 2.7.2005 tarihli 124 üncü Birleşimde yapılmıştır. 
(xx) 997 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BANKACILIK KANUNU 
Kurum personeli 
MADDE 92.- Bu Kanun ile Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetler, 

bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, hukuk uzman ve 
yardımcıları ile bilişim uzman ve yardımcılarından oluşan meslek personeli ve idarî personel eliy
le yürütülür. Kurumun her türlü personelinin bu Kanunun 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) 
bendi hariç, diğer bentlerinde yer alan nitelikleri taşımaları zorunludur. 

Başkan yardımcıları, daire başkanları, müdürler, başkanlık müşavirleri ve meslek personeli 
kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilir. Kadro karşılığı sözleşmeli çalışan Kurum per
soneli ücret, malî ve sosyal haklar dışında, diğer personel ise her türlü hak ve yükümlülükleri 
yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir. 

Bu Kanunun ekinde yer alan (I) sayılı cetveldeki toplam kadro sayısı geçilmemek üzere, kad
ro unvan ve derecelerinin değiştirilmesi ile bu kadroların kullanılmasına ilişkin esas ve usûlleri 
belirlemeye Kurul yetkilidir. Ancak, meslek personeli dışında kalan Kurum personelinin unvan 
değişiklikleri 190 sayılı Genel Kadro ve Usûlü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cet
vellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olarak yapılır. 

Kurumun anahizmet birimlerinde uzmanlık gerektiren işlerde meslek personeli çalıştırılması 
esastır. Anahizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinde istihdam edilecek personelin nitelik
leri Başkanın teklifi üzerine Kurul tarafından belirlenir. Kurumda yönetici, müşavir ve meslek per
soneli unvanlarını haiz olmayan personelin oranı bu Kanunun eki cetvellerde yer alan toplam kad
ro sayısının yüzde otuzunu geçemez. 

Kurumda, meslek personeli sayısının yüzde onunu geçmeyecek şekilde, sektörde en az on yıl 
meslekî tecrübesi olanlar ile Kurumun faaliyet alanına ilişkin konularda doktor unvan ve derecesini 
alanlar arasından yeteri kadar uzman personel, hizmet veya vekâlet akdi hükümlerine göre çalış
tırılabilir. 

Kurum personeli başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilemez. 
Bankacılık, hukuk ve bilişim uzman yardımcılığı ile bankalar yeminli murakıp yardımcılığına 

atanacaklar merkezî yarışma sınavıyla belirlenenler arasından seçilir. Uzman yardımcılığı ve ban
kalar yeminli murakıp yardımcılığına atananlar ikinci yılın sonunda yetki sınavına tâbi tutulurlar. 
Yetki sınavı ile bu sınavda başarılı olanların yetkilerine ilişkin usûl ve esaslar Kurul tarafından 
belirlenir. Uzman yardımcılığı ve bankalar yeminli murakıp yardımcılığına atananlar, üç yıl çalış
mak ve olumlu sicil almak kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 
en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil puanı 
alması, yeterlik sınavında başarılı olması ve konuları ile ilgili hazırlayacakları uzmanlık tezinin 
oluşturulacak jüri tarafından kabul edilmesi hâlinde ilgisine göre bankacılık, hukuk ve bilişim uz
manı ile bankalar yeminli murakıbı olarak atanır ve bunlara bir defaya mahsus olmak üzere bir 
derece yükseltilmesi uygulanır. Mazereti olmaksızın tez hazırlamayan veya sınava girmeyen veya 
sınavda iki defa başarısız olanlar diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki öğrenim durumlarına uy
gun kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

Kurumun meslek ve idarî personelinin yeterlik ve yarışma sınavları, nitelikleri ile çalışma usûl 
ve esasları ile ilgili diğer hususlar Kurum tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir 

BAŞKAN - 92 nci madde üzerinde söz isteyenlerin isimlerini sunuyorum: Adalet ve Kalkınma 
Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Trab-
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zon Milletvekili Akif Hamzaçebi; şahısları adına söz isteyenler, Trabzon Milletvekili Akif Ham-
zaçebi, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan. 

Bu duruma göre, Sayın Akif Hamzaçebi, şahsı adına aldığı sözle Grup adına aldığı sözü birleş
tirip 15 dakika konuşacak. 

Grupları adına konuşma 10'ar dakika, şahıslan adına konuşma 5'er dakika. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Ahmet Yeni. 
Buyurun Sayın Yeni. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet

vekilleri; 5387 sayılı Bankacılık Kanununun Cumhurbaşkanlığınca iade edilen 92 nci maddesi 
üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, Meclis yaz tatiline girmeden hemen önce, Genel Kurulumuzun hummalı 
çalışmaları sonucunda, Bankacılık Kanunu Tasarısı görüşülerek, onay için Cumhurbaşkanlığı 
makamına gönderilmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız da, 92 nci maddeyi, gerekçeleriyle birlikte, 
Meclise, bir kez daha görüşülmek üzere geri göndermiş bulunmaktadır. Maddelerin geri gönderil
me gerekçelerine girmeden önce, bazı hususları tekrar bilgilerinize sunmak ve bugün burada tekrar 
görüşeceğimiz ilgili kanun maddelerinin nedenlerini ve niçinlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Saygıdeğer Başkan, sayın milletvekilleri; malumlarınız olduğu üzere, kanunun temelini de teş
kil eden 4389 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1999 yılından sonra, ülkemizde, ilki 2000 Kasım, 
ikincisi ise 2001 Şubat aylarında olmak üzere iki kriz meydana gelmiş, bu, sadece finans kesimiy
le sınırlı kalmamış, ülke ekonomisinin bütününü etkilemiştir. 

Sistemin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması çalışmaları sonucunda da, Bankacılık Denet
leme ve Düzenleme Kurumu tarafından, bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programı uy
gulamaya konmuştur. 

Başbakanlık müfettişlerinin 26 banka üzerinde yaptığı ayrıntılı çalışma, yaşanan bankacılık 
krizlerinin sebeplerini ortaya koymuştur. 

Krize neden olan gelişmeler, özetle, bazı bankaların sermaye yeterlilik rasyolan yeterli ol
madığı halde, aktiflerini yüksek göstererek, rasyolannı yasal sınırların üzerine çekmeleri ve bağım
sız denilen denetim şirketlerinin dahi bankanın istekleri doğrultusunda hareket etmiş olmaları, aynı 
zamanda medya sahibi olan bankaların, bankacılık ilke ve kurallarına gereken özen ve hassasiyeti 
göstermemeleri, medyanın ilgili kuruluşlar üzerinde baskı aracı olarak kullanılmış olması, yaygın 
yolsuzluk ve usulsüzlük işlemlerine, belirli çevrelere ve hâkim ortaklara kaynakların kullandırıl-
masıdır. 

5387 sayılı Bankacılık Kanunu tasarısına da bu hususlar ışığında istikamet kazandırılmıştı. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; takdir edersiniz ki, bankalar ve bankacılık faaliyetleri 

finans sektörünün lokomotifi durumundadır. Finans sektörü ise ekonomik faaliyetlerin önemli 
sacayaklarından birini teşkil etmektedir. 

Ekonomik faaliyetleri bir bütün olarak düşündüğümüzde, bankacılık sektörü ne kadar güçlü ve 
sağlıklı olursa, ülke ekonomisinin de buna paralel olarak güçleneceği ve daha istikrarlı bir yapıya 
kavuşacağı aşikârdır. 

Zaten, Bankacılık Kanunu, finans piyasalarında güven ve istikrarın sağlanması, kredi sis
teminin etkin bir şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlarının korunmasını amaç-
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lamakta olup, sistemin bugün karşılaştığı sıkıntıları giderici mahiyette ve etkinlikte olacağına 
inanıyorum. 

Finans piyasalarında yaşanan hızlı değişim, yeni ihtiyaçlara zamanında cevap verebilecek 
yeterli esneklikte bir denetim ve gözetim sistemiyle düzenleme yapısını gerektirmiş ve bu gerek
lilik, etkin ve ihtiyatlı gözetim ve denetim sisteminin ayrılmaz bir unsuru halini almıştır. Bu kap
samda, ülkemiz fınansal piyasalarının uluslararası piyasalarla bütünleştirilmesinin sağlanması, 
yürürlükteki bankacılık mevzuatının sistematik bir yapıya kavuşturulması, anlaşılabilirliğinin temin 
edilebilmesi, gerekçeli ve değişen ihtiyaçlara cevap verebilir hale getirilmesi bakımından fınansal 
sektördeki normalleşme süreci gözetilerek ve uluslararası malî piyasalardaki gelişmeler ile yargıya 
intikal etmiş mevzuattan kaynaklı hukukî ihtilaflar ve yargı kararları dikkate alınarak, temelde Av
rupa Birliği ve uluslararası bankacılık ilke ve standartlarıyla uyumlu bir kanun hazırlanmış durum
dadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği gibi, bankacılık sektörü, yıllar boyunca 
ekonomimize büyük külfetler getirmiş; zarar eden kamu bankalarının yanı sıra, Fon tarafından dev
ralınmak zorunda kalınan özel bankalar, şu anki iç ve dışborç yükümüz içerisinde önemli oranda 
sorumluluk sahibidir. Bu konudaki eksiklerimizi gidermek adına, aksaklıkları bertaraf etmek adına 
gerekli adımları atmak zorundaydık. Böylesi bir kanunun, bankacılık sistemimizin sorunlarının 
çözümünde ve uluslararası rekabete açılmasında önemli bir fonksiyon göreceği aşikârdır. 

Kanunun iade edilen 92 nci maddesiyle alakalı olarak da şu hususları sizlerin dikkatlerine sun
mak istiyorum; adı geçen maddeyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresine 
bakacak olursak, Bankacılık Kanununun 92 nci maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulunun meslek ve yönetim personelinin, öğrenim durumuna ilişkin olanlar dışında, Kurul 
üyeleri için aranan koşullan taşıması gerektiği belirtilerek, meslek personelinin hangi öğrenim 
düzeyinde ve hangi alanlarda öğrenim görenler arasından seçileceği konusunun açık bırakıldığı; 
BDDK'nın kamu tüzelkişiliğini haiz bir kurum olması ve meslek personelinin ücret, malî ve sosyal 
haklar dışında 657 sayılı Yasa kurallarına bağlı bulunması nedeniyle, kurum personelinin, 
Anayasanın 128 inci maddesi bağlamında kamu görevlisi olduğu, bu nedenle, kurum personelinin 
görevlerinin önemi ve özelliği de gözetilerek, yükseköğretimin hangi dallarını bitirenler arasından 
seçileceğine yasada yer verilmesi gerekirken, bunun yönetmeliğe bırakılmasının Anayasanın 128 
inci maddesiyle bağdaşmadığı ifade edilmektedir. 

Saygıdeğer Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ileri sürülen 
Anayasaya aykırılık iddiası, ne komisyonda ne de Genel Kurulda yapılan görüşmeler sırasında, ik
tidar veya muhalefet partilerine mensup milletvekilleri tarafından dile getirilmiştir. Ayrıca, kamu 
personeli olmak için gerekli genel nitelikler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilmiş 
olup, her bir kamu personelinde aranılacak özel niteliklerin kanunla düzenlenmesine de gerek yok
tur ve bunda da Anayasaya bir aykırılık bulunmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanının geri iade 
gerekçesine Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu olarak katılmadığımızı ifade etmek istiyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, bir kez daha, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Süreyi iyi kullanmanızdan dolayı teşekkür ediyoruz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi. 
Sayın Cebi şahsı adına da konuşma istemişti, ikisini birleştirecek, 15 dakika süreyle konuşacak. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKÎF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, 3 maddesi bir kez daha görüşülmek üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisine iade edilen 5387 sayılı Yasanın 92 nci maddesi hakkında, Cumhuriyet Halk 
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Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere huzurunuzdayım; sözlerime başlarken, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hatırlayacaksınız, görüştüğümüz bu yasa, Meclisin geçen 
yasama döneminin son gününde, 2 Temmuz tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulundan, hükümetin İçtüzükte yapmış olduğu değişiklik sonucu, tartışılmaksızın geçti. 

Geçici maddeleriyle birlikte toplam 194 madde olan bu yasanın Genel Kurulda normal görüş
me seyri içerisinde görüşülmesi halinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak görüşlerimizi, kat
kılarımızı ortaya koyacaktık; ancak, hükümetin, bunu, 194 maddelik bir yasa tasarısı yerine, her 30 
maddeyi 1 madde kabul ederek toplam 7 maddelik bir yasa gibi görüşmek niyetinde olması ve İç
tüzüğü bu şekilde değiştirerek ilk defa bu yasada bunu uygulayacak olması, bizi, bu katkıları, değer
lendirmeleri yapmaktan alıkoydu. O nedenle, 92 nci madde hakkındaki görüşlerimi ifade ederken, 
2 Temmuz tarihinde ortaya koyamadığımız görüşleri, zamanın elverdiği ölçüde sizlere sunmaya 
çalışacağım. 92 nci madde, 121 inci madde ve yasanın geçici 23 üncü maddesi, Sayın Cumhurbaş
kanının bir kez daha görüşülmesini istediği maddeler. Gerekçesi: Anayasayla uyumlu değil. Bu 
görüşlerimizi, Anayasaya uyum sağlama çerçevesindeki görüşlerimizi Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Plan ve Bütçe Komisyonunda ifade ettik; ancak, kabul görmedi. Biraz önce burada söz alan ar
kadaşımızın konuşmalarından, bu konudaki yaklaşımın değişmeyeceğini anlıyorum. 

Hatırlayacaksınız, bu yasaya kadar, Türkiye'de bankacılık sistemini düzenleyen 3 tane yasa 
vardı, biri halen yürürlükte. İlk yasa 1950'li yılların sonunda çıkmış olan 7129 sayılı Yasa, bu yasayı 
yürürlükten kaldıran 1980'li yıllarda yürürlüğe giren 3182 sayılı Yasa ve en son olarak da 1999 
yılında çıkmış olup bu yasayla yürürlükten kaldırılması öngörülen 4389 sayılı Yasa. Bunların hep
si dönemine göre iyi yasalardı, bir sektörü düzenleyen yasaydı. Tabiî ki, toplumdaki değişime, 
ekonomideki değişime, artan ihtiyaçlara, değişen ihtiyaçlara paralel olarak yasaların değişmesi veya 
tümüyle değiştirilip yerine yeni bir yasanın konulması, son derece normaldir; ancak, 1999 yılında 
yürürlüğe giren 4389 sayılı Yasadan sonra, üzerinden uzunca sayılmayacak bir dönem geçmemiş ol
masına rağmen, yeni bir yasal düzenleme ihtiyacı noktasına Türkiye nereden gelmiştir; gerçekte 
bunun iyi tartışılması gerekir. 

4389 sayılı Yasa, yani 1999 yılında yürürlüğe girmiş olan yasa, yine o dönemin iyi bir yasasıy-
dı. 1999 yılına kadar sektörde yaşanmış olan olumsuzlukları dikkate alarak, sektöre daha farklı bir 
bakış açısıyla yaklaşan bir yasaydı. Bu sistemde bir düzenleyici ve denetleyici kurul, ilk defa bu 
yasayla öngörüldü. BDDK dediğimiz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 4389 sayılı 
Yasayla kuruldu. O dönem oldukça önemli bir yenilik içeriyordu, sektörün bağımsız bir kurum 
tarafından düzenlenmesi ve denetlenmesi, böyle bir otoritenin oluşturulması gerçekten son derece 
önemliydi. 1999 Haziranında çıkan bu yasa, daha BDDK faaliyete geçmeden, aralık ayında ilk 
değişikliğe uğradı ve o tarihten günümüze kadar, bu yasada toplam 9 adet değişiklik yapıldı. 

Peki, 1999 yılında çıkan yasa, o güne kadar ekonomide yaşanmış olan olumsuzlukları, banka 
sisteminde yaşanmış olan olumsuzlukları dikkate alarak bunları çözmek isteyen, bir daha bu tür 
olumsuzluklara girilmesini engelleyen, bu amaçla hazırlanmış olan bir yasa değil miydi? Şüphesiz 
öyleydi. 1990'h yılları hatırlayın, 1989 yılında 32 sayılı Kararla sermaye hareketlerinin serbest 
bırakılması, yapısal reformlarını tamamlamamış olan Türkiye için son derece erken bir karardı. Bu 
kararla Türkiye sıcakparaya kapılarını açtı, hem kamunun borçlanmasında hem ekonominin ihtiyaç 
duyduğu fonların temin edilmesinde sıcakpara can simidi oldu; ancak, sıcakpara, birtakım başka 
gelişmelerin de etkisiyle, hazinenin 1993'ün son aylarında borçlanma ihalelerini iptal etmesi, Mer
kez Bankası kaynaklarına başvurması ve bunun sonucunda 2 reyting kuruluşunun Türkiye'nin 
notunu düşürmesi gibi nedenlerle, sıcakparanın hücum ettiği Türkiye, bir anda sıcakparanın kaçtığı 
bir ülke konumuna geldi ve o dönem 3 tane banka battı, 3 tane de aracı kurumun battığını hatır
lıyorum. 
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Bankalar açık pozisyonla çalışıyordu, sistem yine aynı şekilde çalışmaya devam etti, kamu 
maliye politikasındaki olumsuzluklar yine devam ediyordu ve 1999 yılma geldiğimizde, Güney
doğu Asya krizinin, Rusya krizinin de etkisiyle, Türkiye ekonomisinde bir kriz yaşandı, yüzde 6'yı 
aşan oranda ekonomi küçüldü ve 1999'a geldiğimizde, 1997, 1998 ve 1999 yıllarında, birer tane 
banka daha olmak üzere 3 tane banka Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredildi. 

4389 sayılı Yasa böyle bir ortamda çıktı ve akabinde, Türkiye, IMF destekli bir program uy
gulamaya başladı. Hatırlayın, 2000 yılında programın uygulamasıyla birlikte, her şey çok iyi 
gidiyor gözüküyordu; ama, bir anda, 2000 yılı kasım ayında bankacılık kesiminde ilk krizi yaşadık. 
Bir likidite kriziydi; Merkez Bankasının bankalararası piyasaya likidite enjeksiyonuyla aşılabilecek 
olan bir kriz, IMF'nin koymuş olduğu katı; ama, yanlış kurallar nedeniyle, maalesef, aşılamadı ve o 
zaman, sektöre, programa, Türkiye'nin geleceğine inanmış olan bir banka, programa olan inancının, 
güveninin sonucu olarak, maalesef, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna alındı; ama, orada kalmadı 
olay; bu, sonraki krizin de tetikleyicisi oldu, onlardan birisi oldu daha doğrusu ve 2001 Şubatında, 
Türkiye yeni bir krize girdi ve peşi sıra birçok banka Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna alınmaya 
başlandı. Esasında, şubattan önce de birkısım bankalar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna alınmış
tı; ama, geldiğimiz noktada, toplam 19 banka, Şubat 2000 Programından sonra Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonuna alındı veya faaliyet izni kaldırıldı; 3 tane de program öncesi bankayı sayarsak, top
lam 22 bankanın faaliyet izni kaldırıldı veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredildi. 

Değerli arkadaşlar, bu bilgiyi dikkatinize şunun için sunuyorum: Bankacılık sisteminde 
yaşanan kriz, klasik bir bankacılık sisteminde mevduat sigorta sistemiyle çözülebilecek, 
aşılabilecek bir kriz olsaydı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu burada kullanmak son derece doğ
ru olurdu. Ekonominin normal işleyiş süreci içerisinde, bir veya birkaç banka ödeme güçlüğüne 
giriyor veya ödeme fonksiyonunu, sistemdeki görevlerini yerine getiremez duruma geliyor. Bu 
durumda, bunları, Mevduat Sigorta Fonuna almak suretiyle çözebilirsiniz; ama, sistem, sorun, kriz 
öyle değildi. Gerçekte, bankacılık sisteminin tümünde kriz vardı ve sistemin tümündeki kriz, aslın
da, aynı zamanda reel ekonominin kriziydi. Böyle bir krizi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu kul
lanmak suretiyle, bankaları buraya almak suretiyle çözmek mümkün değildir. 

Krizin yönetiminde iki temel yanlışlık yapılmıştır: 
Birincisi, krizle birlikte, bankalardan, sermaye yeterlik oranlarının yükseltilmesi istenmiştir. 

Ekonomi normal işleyişinde olur, bankalardan bir veya birkaçı sermaye yeterliği bakımından olum
suz bir duruma gelebilir ve bu bankalardan sermaye yeterlik oranını yükseltmesini isteyebilirsiniz; 
ama, bütün bankalar, bütün ekonomi krizdeyse, sermaye yeterlik oranının yükseltilmesini istemek 
akılcı bir çözüm olmaz. 

İkinci yanlışlık: Kamu bankaları kredi arzını sınırlamış ve sorunlu bütün alacaklar için karşılık 
ayırmışlardır. Bu da, kamu bankalarının, sisteme, ekonomiye açtığı kredilerin daralması sonucunu 
yaratması suretiyle ekonomide daraltıcı bir etki yaratmıştır. Sonuçta, tüm bankalar, sermaye yeter
lik oranının da yükseltilmiş olması nedeniyle, ekonomideki kredileri geri çağırmışlardır. Bu, bir 
kriz ortamında hemen yapılması, atılması gereken bir adım değildir, değerli arkadaşlar. O günlerde, 
bazı bankalarda veya bazı kredilerin kötü kullanılıyor olması nedeniyle, bu tip örnekler nedeniyle, 
gerçekte başka seçenekler de olabilir miydi tartışması ikinci plana atıldı; maalesef, bu tartışma 
yapılmaktan kaçınıldı ve bunun sonucunda, Türkiye'de banka sistemine gayri safî yurtiçi hâsılanın 
yüzde 34'ü oranında bir kaynak aktarıldı. Bu, son derece önemli bir tutardır değerli arkadaşlar. Ben
zeri ülkelere bakıyoruz, kriz yaşanan ülkelere bakıyoruz; bu oranda bir kaynak aktaran ülkeyi istis
na görüyoruz; bir Endonezya'da görüyorum bir de Şili'de görüyorum. Onun ötesinde, İspanya'da, 
bakın, yüzde 16,8'dir, Japonya'da yüzde 20'dir, Malezya'da yüzde 20,5'tir, Güney Kore'de yüzde 
26,5'tir, Tayland'da 32,8'dir, Meksika'da yüzde 20'dir. İster istemez akla şu geliyor: Acaba, başka 
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çözümler de olabilir miydi; banka krizinden kurtulmak için veya banka krizini daha az maliyetle 
aşabilmek için başka çözümlerimiz de olabilir miydi sorusu akla geliyor; bu soru, cevabını bul
mamış, açıklanmamış bir sorudur değerli arkadaşlar. İşte, uygulanan programın, politikanın sor
gulanması gereken esas nokta budur. Önümüze birtakım varsayımlar doğru olarak konuluyor, IMF 
bize bir program empoze ediyor ve biz, bu programı, bütün hükümetler bu programı uygulamakla 
kendini sorumlu kılıyor. 2000 yılı programının da IMF arkasındaydı, program da son derece güzel 
gidiyordu; ama, bir gecede bu program yıkıldı. Şimdi, bir başka programla gidiyoruz. Yine, bakın, 
bu program bir carî açık meselesini çözebilmiş değildir, Türk ekonomisinin kapısında böyle bir 
problem durmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, bu tasarıya gelirsek, yani, gerçekte bu tasan, 
görüştüğümüz bu yasa, 5387 sayılı yasa, IMF'nin olumlu bulduğu, değer verdiği önem verdiği bir 
yasadır. Bakıyoruz, bütün çevrelerde, bu yasayı kabul edersek, sanki, bankacılık sisteminde bir daha 
bu sorunları yaşamayacağız gibi bir kabulü gerektiriyor, bu kabul varsayılıyor. Ben buna katıl
mıyorum. Bu, klasik, bir sistemi düzenleme ve denetleme yasasıdır. Birçok hükmü eskiden vardı, 
yine var. Yasa ve yönetmeliklerde olan birçok hüküm burada yasa metnine alınmıştır. Bütün bunlar, 
yasanın 194 maddesine bakarsak, belki, ceza hükümlerini tartışabiliriz; ama, onun dışındaki birkaç 
maddesi hariç, hepsi, olması gereken hükümlerdir. Bunlar, sektörde krizi önlemeye yetecek hüküm
ler değildir; ama, yasayı genel olarak değerlendirirsek şöyle bir şey görüyorum: Birincisi, bir tepki 
yasası özelliği var. Birçok normal, güzel hükmü yanında, bir tepki yasası özelliği nedeniyle ceza 
hükümlerinin ağırlaştınldığı, zaman zaman Anayasanın dışına çıkıldığı ve yerli sermayedarın sis
temden çıkmak zorunda kaldığı bir anlayış var bu yasada. 

Bakın, biraz önce konuşan arkadaşımız bir cümle kullandı; dedi ki: "Bu yasayla, sistem, ulus
lararası rekabete açılıyor." Değerli arkadaşlar, sistemin uluslararası rekabete açık olması kural 
olarak kötü değildir. Rekabet her zaman için iyidir. Rekabet kaliteyi yükseltir, kaynakların daha 
verimli alanlara gitmesini sağlar. Ama, bakıyoruz şimdi, bankacılıkta uluslararası rekabete açtık 
dediğiniz bu sektörden Türk sermayedarı, Türk işadamı çıkmak istiyor. Bakın, bu yasanın geçici 23 
üncü maddesi tartışılacak, Anayasaya uygunluğu yönüyle tartışılacak. Bankalarda çalışan per
sonelin sosyal güvenliklerini düzenleyen maddedir. Sosyal güvenlikle ilgili bir madde neden buraya 
konulmuştur, bu, aslında, sosyal güvenlik yasa tasarısının bir maddesiydi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hamzaçebi, toparlamaya çalışın. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Neden oradan alınıp buraya getirilmiştir alelacele? Komisyonda, son gün sabaha karşı verilen 

bir önergeyle bu tasarıya dahil edilmiştir. Neden; çünkü, bu sistemden çıkmak isteyen yerli ser
mayedar var, işadamı var; çıkmak istiyor; yabancılara satacak. Yabancılar da bunu almak için böy
le bir güveni görmek istiyor, bu sandıklarla ilgili problem çözülsün istiyor; yani, tamam, bir sosyal 
güvenlik düzenlemesiyse bu öbür tarafta yapılsın. Buraya neden alıyoruz, bir an önce neden 
alıyoruz; yabancılar sırada, banka alacaklar; o nedenle buraya alınıyor. 

Şimdi, bunun gibi birçok özellik var. Şimdi, yabancı sermaye tabiî ki Türkiye'nin ihtiyacıdır. 
Doğrudan yabancı yatırıma Türkiye'nin son derece ihtiyacı vardır. Gelecektir, istihdam yaratacak
tır, yatırım yapacaktır, üretime, ihracata katkıda bulunacaktır; ama, bankacılıkta yabancı sermaye 
dediğimiz zaman burada biraz dikkatli olmak gerekir. Sayın Başbakanın "sermayede ırkçılık" lafını 
ben üzüntü verici buluyorum. 

Bakın, İtalya Merkez Bankası Başkanı İtalya bankacılık sistemindeki bir bankanın yabancılar 
tarafından alınmasını engellemek için tavır koyuyor, yabancılar bu sektöre girmemelidir veya han
gi bankaysa o bankayı yabancılar almamalıdır gayretinde bulunuyor. 
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Şimdi, yabancıların oranı son derece önemlidir. Yabancı oranına baktığımız zaman, Türkiye'de 
şu an yüzde 3-4; işte, en son bir bankanın devriyle bu yüzde 1 l'ler, 12'ler civarına geliyor; ama, eğer 
önlem alınmazsa, eğer yerli sermayenin daha doğrusu bu sektörde kalmasını teşvik edici düzen
lemeler yapılmazsa, peşi sıra birçok banka yabancılara satılacaktır ve Türk işadamı, Türk sermayesi 
buradan çıkmak zorunda kalacaktır. Bunun önemi nerede; bunun önemi şurada: Yabancı banka Türk 
ekonomisinin öncelikleriyle ilgili değildir. Örneğin, bir kriz anında çok çabuk kredileri geri 
çağırabilir, çok çabuk ülke dışına gidebilir. Türk ekonomisinin öncelikleri içerisinde KOBİ'lerin 
kredilendirilmesi vardır. Küçük ve orta boy işletmelerin, KOBİ'lerin kredilendirilmesi yabancı ser
mayenin önceliği olan bir konu değildir. Türk müteahhitlerinin teminat mektubu sorunu örneğin; 
yabancı bankanın umurunda bile değildir değerli arkadaşlar. Türk müteahhitlerinin teminat mek
tubu sorununu, her zaman bizim banka sistemimiz hükümetin öncülüğüyle çözmüştür. Bunu 
rekabete açtığınız zaman,Türk müteahhidin teminat mektubu sorunu, yabancı bankaların umurunda 
olmayacaktır. 

Bakın, kriz yaşayan ülkelerden Meksika, sistemi bu şekilde yabancı sermayeye açtıktan sonra 
-kriz sonrası zaten banka fiyatları ucuzluyor, yabancı sermaye doğal olarak geliyor- Meksika'da bu 
oran yüzde 82,7'ye gelmiştir. Çek Cumhuriyeti yüzde 90, Macaristan yüzde 88,8; Polonya 68,7; 
ama, diğer gelişmiş ülkelere baktığımızda, bu oranın son derece düşük, yüzde 10'lann altında ol
duğunu görüyoruz. Sistem, yasa, bu konuda hiçbir olumlu yaklaşımı getirmiyor. 

İkincisi, Fona devir. Değerli arkadaşlar, kötü bir bankacılık tecrübesi yaşadık, kriz yaşadık. 
Bankacılık sistemine aktarılan maliyetlerin, kaynakların tutarı 47 milyar dolar. Sadece TMSF'ye ak
tarılan kaynağın tutarı 47 milyar dolar. 21-22 milyar dolar da kamu bankalarına aktarıldı, faiz hariç. 

Peki, şimdi, bu sistem, şu an, çok iyi deniliyor, bankacılık sisteminde çok iyi bir noktaya gel
dik deniliyor. Reform yapıldı. Peki, o zaman, bu yasa, neden Fona devir seçeneğini açık tutuyor 
hâlâ? Artık sistem güçlü hale geldiyse, bir banka eğer batacaksa batmalıdır. Mevduatta 50 milyar 
liralık güvence sınırı var. Sistem sağlamlaştı öyle değil mi, bu kadar bankanın TMSF'ye alınmasın
dan sonra? Hayır, IMF ısrarla Fona devir seçeneğinin açık tutulmasını istiyor. Demek ki, o zaman 
sistem sağlam değil, sisteme hâlâ güvenmiyor IMF; çünkü, sisteme olumlu not veren IMF; kendi 
yapıyor, kendi olumlu not veriyor. 

Sistemde gelinen aşamaları küçümsemiyorum, yapılan mutlaka iyi şeyler var; ama, Fona devir 
seçeneğinin olması, bu tasarının en büyük eksiğidir. Sistemik kriz varsa bir ekonomide, bankacılık 
sisteminin tümünü ilgilendiren bir kriz varsa, zaten, yasaya göre, Bakanlar Kurulu, bütün önlemleri, 
olağanüstü önlemleri almaya yetkili; Fona devri de yapabilir sistemik kriz varsa; konu o değil. 
Konu, sistemik kriz yok, bir banka ödeme güçlüğü içine giriyor, hükümet bunu -BDDK- TMSF'ye 
alabilecek. Bunun anlamı, 50 milyarlık mevduat sının değil, mevduata sınırsız güvence; onun 
ötesinde, bankadan alacağı olan herkes için güvencedir. Bunu doğru bulmuyorum. 

İkincisi... 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen... 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum; dün 

müsamahanız bir hayli fazlaydı, yüzde 70'e kadar bir şeyler tanıdınız. Ben, tabiî ki, öyle bir talepte 
bulunmuyorum da... 

BAŞKAN - Lütfen toparlayalım... 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
2 Temmuzda görüşme olanağı bulamamıştık, görüşlerimizi ifade edememiştik; sizlerin 

müsamahasıyla birkaç konuyu daha gündeme getirmek istiyorum. 
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Şimdi, bir diğer konu şudur: Bakın, şimdi, özel fınans kurumları katılım bankası haline dönüş
türüldü bir değişiklikle. Esasında özel fınans kurumları, özel finans kurumudur; yani, banka sayıl
maması gerekir; ama, varsayalım ki, tasarı, yasa bunu banka yaptı, o zaman bankaların tabi olduğu 
kurallar neyse, kendi çalışma usulleri hariç tabiî, birisi faizsiz bankacılık yapıyor, öbürü faizli ban
kacılık; ama, diğer genel hükümler var, onlara tabi olması gerekir. Örneğin, nedir; Bankalar Bir
liğine üye olması gerekir. Ee hayır diyor yasa, bunlar Bankalar Birliğine üye olmayacaktır. Ee 
neden; çünkü, bunlar farklı esasla bankacılık yapıyor, bunlar Katılım Bankaları Birliğine üye 
olacaktır diyor. 

Peki, o zaman, bu kabulün arkasından şunun gelmesi gerekir: Bu fınans kurumlarının bir 
güvence fonu var şu anda. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu nasıl diğer bankalar için varsa, bunlar 
için de bir güvence fonu var. Aynı yaklaşım burada devam ettirilsin, bunlar için de güvence fonu 
devam etsin. Hayır, onları güvence fonuna tabi tutmayacağız, güvence fonunu kaldırıyoruz, onları 
diğer bankaların tabi olduğu TMSF'ye tabi tutuyoruz, diğer mevduat sigorta sistemine. O zaman 
faizli bankacılıkla faizsiz bankacılığı duruma göre, yani, hem gerektiğinde bir tarafta hem gerek
tiğinde öbür tarafta sayıyorsunuz. Bunu doğru bulmuyorum, tutarlı bulmuyorum. 

Şu cümlelerle konuşmamı tamamlamak istiyorum: Batık bankalardan söz ettik ve Türkiye'nin 
yaşadığı krizin maliyetini sizlere söyledim. Bugün geldiğimiz noktada sistemin ulaştığı, geldiği 
durumun gerçekte kriz öncesinde 2000 yılındaki durumdan daha iyi olmadığını, hâlâ o günkü 
seviyeyi yakalayamadığımızı sizlere söylemek istiyorum. Gerek aktif toplamının gayri safî yurtiçi 
hâsılaya oranına gerekse kredilerin gayri safî yurtiçi hâsılaya oranına baktığımızda hâlâ 2000 yılının 
gerisindeyiz. 

Bakın 2000 yılında bankacılık sisteminin aktif toplamının gayri safî yurtiçi hâsılaya oranı yüz
de 84 iken, bu oran 2004'te daha yüzde 71 -200l'i saymıyorum kriz yılı- 2002 yüzde 77, 2003 yüz
de 69; 2004 yüzde 71. Banka sisteminin esas görevi nedir; fon toplar, ekonomiye kredi açar. 
Kredilere bakıyoruz, 2000 yılında yüzde 23,4 olan kredi hacmi, 2004 yılında daha yüzde 23,1'de. 
Yani, iyi bir noktada değiliz. 

Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında 2001 krizi sonrası TMSF'ye devredilen ban
kaların bu batık kredilerinin hâkim ortaklarından tahsil edilmesi için yapılan çalışmalar kapsamın
da bir fınans kurumunun da aynı kapsama dahil edilmesi için bir önerge verdik. Türkiye'de 2001 
kriziyle bir fınans kurumu da battı; ama, bu fınans kurumundan alacaklı olan 100 000'e yakın vatan
daşın, 800 000 000 dolar civarında alacağı hâlâ ilgili fınans kurumunun tasfiye masası tarafından 
ödenebilmiş değildir. Neden; çünkü, tasfiye masasının bu varlığı yok. Peki, neden hâkim ortakların 
mal varlığına gidilmiyor? Türkiye'de şu an, TMSF, batık banka patronlarının yöneticilerinin hep
sine olağanüstü yetkilerle gidiyor; yurtdışı çıkış yasaklarından, bütün mallarının satışına kadar 
olağanüstü yetkilerle müdahale ediyor. Bu kredilerin, kamuca bu sisteme aktarılan 47 milyar doların 
tahsil edilebilmesi için. Peki, neden bir fınans kurumunu bundan hariç tutuyoruz; bu fınans 
kurumundan alacaklı olan 100 000'e yakın vatandaşımız bekliyor. Bu önerge Plan ve Bütçe Komis
yonunda kabul edildi. Önergenin mantığı şu... 

CENGİZ KAPTANOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, 25 dakika oldu. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - . . . efendim, tasfiye varlığı yetmiyorsa ödemeye, 

hâkim ortakların mal varlığından varlığından TMSF alır. 
BAŞKAN - Tamamlayın lütfen. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Çok uzadı, çok uzadı... 
CENGİZ KAPTANOĞLU (İstanbul) - Böyle bir şey yok! 
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MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Tamamlıyorum. 
CENGİZ KAPTANOĞLU (İstanbul) - Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde böyle bir şey 

yok! 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ancak, komisyonda kabul edilen bu önerge, 

maalesef, 2 Temmuz tarihindeki görüşmelerde kapsamdan çıkarıldı ve o şekliyle geldi. Ben, bunu 
bu vesileyle sizlerin takdirine sunuyorum. 

Sözlerimi burada bitiriyorum. Sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

CENGİZ KAPTANOĞLU (İstanbul) - Kendin söyler, kendin alkışlarsın, ayıp! Meclise ayıp! 
Milletvekillerine ayıp! 

ATİLA EMEK (Antalya) - Sesimizi kıstınız. 
CENGİZ KAPTANOĞLU (İstanbul) - Bu hafta daha bir kanun çıkaramadık. 
HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Olsun, bir dinle... 
BAŞKAN - Şahsı adına, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha görüşülmek üzere gönderilen Bankacılık 

Kanunuyla ilgili şahsî görüşlerimi ifade edeceğim. Yalnız, şahsî görüşlerimi ifade etmeden önce... 
BAŞKAN - Bir dakika Sayın Kandoğan... 
Değerli arkadaşlarım, süreyi aşmamak, etkin ve verimli çalışma yapmak gerekiyor. Divan 

olarak bunu sağlamaya çalışıyoruz ve hangi partiden olursa olsun tüm milletvekillerini uyarıyoruz; 
ama, ben milletvekili arkadaşlarımdan da isterim ki, kendi yandaşları olanlar süreyi aştığı zaman 
susmasınlar; sadece karşıtları süreyi aştığı zaman tepki göstermesinler; hepsine, Divan gibi, ortak 
tepki göstersinler ve konuşmaları dinlesinler. (CHP sıralarından alkışlar) 

AHMET YENİ (Samsun) - Aynen katılıyoruz. 
CENGİZ KAPTANOĞLU (İstanbul) - Aynısını yapıyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın milletvekilleri, Sayın Kaptanoğlu, siz çok itiraz 

ediyorsunuz; ama, bu kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temel kanun olarak ele alındı ve hiç
bir muhalefet milletvekili gelip, bu kanunun herhangi bir maddesi üzerinde görüşlerini ifade etme 
imkânını bulamadı. Müsaade edin de, o gün konuşamadıklarımızı, o gün söyleyemediklerimizi 
gelip, bugün bu kürsüden söyleyelim; niye rahatsız oluyorsunuz. 

CENGİZ KAPTANOĞLU (İstanbul) - Rahatsız olmuyorum efendim. 
AHMET YENİ (Samsun) - Gelseydiniz o gün. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - IMF'nin talimatıyla ve çok acele çıkarılma düşüncesiyle 

bir İçtüzük değişikliği yapılarak ilk görüştüğümüz temel kanun buydu. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, konuya gelsinler lütfen! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Kapusuz, niye rahatsız oluyorsunuz?! Ben... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - IMF talimat veremez. Önergeyi ben verdim ve Meclis de kabul 

etti. Lütfen, dikkatli konuşun; ne konuştuğunuzu da kulağınız duysun! 
BAŞKAN - Yerinizden müdahale etmeyin arkadaşlar. 
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ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Başkan... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Lütfen, konuya gelin! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, siz de konu çerçevesi içinde Genel Kurula hitap edin lütfen. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Boyunuzu aşan laflar söylemeyin lütfen! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Milletvekili, bakınız, ben, 3 dakikadır burada kür

südeyim; ancak, Kaptanoğlu'ndan dolayı daha konuya giremedim. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, sizden, süreler konusunda hassasiyet istiyoruz. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Elbette, tepki koymak benim en tabiî hakkım. Eğer 

müsaade ederseniz, konuşayım, söyleyeyim düşüncelerimi. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Ama, ne konuştuğunuzu bileceksiniz! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben biliyorum Kapusuz... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Ne konuştuğunu bileceksin! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Kapusuz, ben, ne söylediğimi, ne söyleyeceğimi 

çok iyi bilen birisiyim. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Bildiğin için konuşuyorsun zaten! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Lütfen, rahatsız olmayınız ve bu kürsüden de düşün

celerimi, ifadelerimi hür bir şekilde dile getirmeye devam edeceğim. Beni, hiçbir şekilde, ne sen ne 
de bir başkası susturamaz Sayın Milletvekili! Hayır!.. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Ama, İçtüzüğe göre konuşacaksın, kuralsızlık yok burada. 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Hocaları kötü bunların! 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan... Sayın Kandoğan... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bakınız... 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, Genel Kurulun yönetimiyle ilgili müdahaleleri biz yaparız; siz, 

konu çerçevesi içinde görüşün, görüşlerinizi sunun. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - İçtüzük belli! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bakınız, ben, konuşmama bir baş

ka konudan başlayacaktım. Dün Tunceli'de, maalesef, 5 evladımızı şehit verdik. Bugün, Türkiye'nin 
5 ilinde ve Türkiye'nin genelinde milyonlarca insan gözyaşı akıtıyor. Ben, bu değerli şehitlerimize 
Allah'tan rahmet diliyorum; ama, bu vesileyle bir hususu dile getirmek istiyorum. Bu terör meselesi, 
Türkiye'nin şu an en öncelikli, en önemli meselesi. Bununla ilgili, Cumhuriyet Halk Partisinin bir 
genel görüşme ve olağanüstü toplantı isteği oldu. O gün, bu mesele, genel görüşme isteği reddedil
di. O konuya o yönüyle girmek istemiyorum; ancak, şu söyleniyordu: Meclisin açılmasına çok az 
bir süre kaldı, hem de 3 Ekim var, 3 Ekim öncesi bu meseleyi büyütmüş oluruz şeklinde ifadelerde 
bulunuyorlardı. Bugün 13 Ekim; o konuyu görüşmemizin üzerinden yaklaşık bir ay geçiyor ve dün 
5 erimiz orada şehit oldu. Geliniz, ne olur, o gün diyordunuz ki, Meclisin açılmasına az bir gün kal
dı; işte, Meclis açıldı; geliniz, bu konuyla ilgili, Meclis olarak bizler ne yapmamız gerekiyorsa, 
kanun çıkarmamız gerekiyorsa kanun, hükümeti hangi konuda desteklememiz gerekiyorsa destek
leyelim. Getiriniz o konulan, daha bundan sonra yeni evlatlarımız şehit olmasın, gözyaşlanmız sel 
olup akmasın. Ben, bunu, bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu Bankacılık Yasasıyla ilgili... 
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BAŞKAN - Sayın Kandoğan, bir dakika... 
SALÎH KAPUSUZ (Ankara) - Süreyi uzattırmayacağız Sayın Başkan... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Meclisi sen mi idare ediyorsun, Başkan mı idare ediyor?! 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - İkaz etmek benim görevim... 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, süreyi uzatamazsınız... 
BAŞKAN - 5 evladımızın şehit olmasından hepimiz üzüntü duyduk, dün de dile getirildi bu. 

İnşallah, güvenlik güçlerimiz gösterecekleri gayretlerle, ülkemiz, halkımız bütünlüğünü de ser
gileyerek bu terör olayının üstesinden gelecek. 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - İnşallah, hep beraber... 
BAŞKAN - Ama, o konuyu gündeme getirerek, bu konuşmanız sırasında süre kaybetmemeye 

çalışmanızı rica ediyorum. Asıl konuya dönerseniz çok iyi olur. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bugüne kadar, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin bu dönemde kabul ettiği kanun tasarılarından 41 adedi Sayın Cumhurbaşkanı 
tarafından bir daha görüşülmek üzere... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Süreniz doldu. Size 1 dakika eksüre veriyorum. 
Buyurun. 
AHMET YENİ (Samsun) - 1 dakika... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Başkan, biraz önce, Sayın Milletvekili tam 10 

dakika fazladan konuştu. Lütfen... 
BAŞKAN - Bizim görevimiz, Divan olarak, İçtüzükte belirtilen süreler içinde konuşmanızı 

sağlamaya çalışmak. Bu konuda siz de ne kadar anlayış gösterirseniz, o kadar iyi olur, o kadar et
kin ve verimli çalışma yaparız. Süreye riayet eden milletvekiline özel teşekkür ediyoruz. 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Etmeyeni de uyarıyoruz, uyarmaya da devam edeceğiz. 
Buyurun. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan, verdiğin sürenin yarısını sen konuştun! 

Kurban olayım!.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, 41 adet kanun Sayın Cumhurbaş

kanı tarafından geri gönderildi. Bugünkü gündem elimde. Bugün görüşeceğimiz 3 kanunun 3'ü de 
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine 
gönderilen kanunlar. Biliyorsunuz, Meclis kapanmadan önce, esnaf ve sanatkârlarla ilgili bir 
geceyarısı operasyonu yapılmıştı, o operasyon da Anayasa Mahkemesinden geri döndü. Şunu söy
lemek istiyorum: Meclis çalışmaları sağlıklı yürümüyor. Meclis, lüzumsuz olarak, bu tür kanunların 
aceleyle çıkarılmasından dolayı meşgul ediliyor. İşte, bugün görüşeceğimiz 3 kanunun 3'ü de Sayın 
Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen kanunlar. 

Değerli milletvekilleri, bu kanun tam 194 madde. Sayın Samsun Milletvekilimiz dediler ki: 
"Çok hummalı çalışma sonunda bu kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirdik." 

AHMET YENİ (Samsun) - Biz öyle yaptık, siz yoktunuz. 
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ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bu kanun yanm saatte geçti Sayın Milletvekili, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde yanm saatte geçti. Nasıl hummalı çalışmadır ki, 194 madde yanm saat 
içerisinde bu Mecliste görüşülüp kanunlaştırıldı?! 

AHMET YENİ (Samsun) - Siz tatildeydiniz. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanının geri 

gönderme gerekçesiyle ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşleri, özet halinde aktarılan 
görüşleri okudum ve sayın milletvekili de şunu söyledi: "Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
görüşülürken, hiçbir iktidar ve muhalefet partisi milletvekili bu kanunun ilgili maddesinin 
Anayasaya aykırı olduğu şeklinde herhangi bir söz söylemedi." Yoktu ki burada muhalefet partisi 
milletvekilleri, olmayan milletvekilleri bunu nasıl söylesinler. Ama, ben, 30'a yakın konuşma yap
tım. Bu konuşmalardan bir tekinde yanıldım, 29 tanesinde benim söylediğim gerekçelerin bir kıs
mına Sayın Cumhurbaşkanı da katılarak geri gönderdi. Eğer muhalefet burada olsaydı, mutlaka, o 
konularla ilgili eleştirilerimizi rahat bir şekilde ortaya koyabilirdik. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor; Sayın Cumhurbaşkanı 92 nci mad
dedeki düzenlemelerin Anayasanın 128 inci maddesinin sondan ikinci fıkrasına aykırı olduğunu 
söylüyor. 128 inci maddenin o fıkrasını okuyorum: "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin 
nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer 
özlük işleri kanunla düzenlenir." Anayasanın amir hükmü; kanunla düzenleneceği söyleniyor. Kim
ler için; kamu görevlileri için... 

Şimdi, kanunun 92 nci maddesine bakacak olursak, 92 nci maddesi de, çok açık bir şekilde, 
buradaki görevlilerin, sözleşmeli olanlann ücret, malî ve sosyal haklar dışındaki tüm hükümler 
657'ye tabidir, diğerlerinin de tamamı 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunundaki hükümlere tabidir 
deniliyor. Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı, bunu çok açık bir şekilde, burada ifade ettiğine göre ve... 
Bunu düzenlemek de çok zor değildi; niye ısrar edildi, onu da anlamak mümkün değil. Yapılacak 
çok basit; orada yapılacak bir düzenlemeyle, bunlann nitelikleriyle ilgili bir hüküm bunun içerisine 
derç edilirdi ve bu şekilde kanun buradan geçerdi. 

BAŞKAN - Lütfen toparlayalım. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Son cümlem. 
Şimdi, sonu meçhul olan bir olay karşımıza çıkıyor. Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanının, bu ay

nen kabul edildiği için, ikinci kez Meclise geri gönderme şansı yok. Ne yapacak Sayın Cumhur
başkanı? Büyük bir ihtimalle, bunun Anayasaya aykırı olduğunu ifade ederek Anayasa Mah
kemesine gidecek ve belki üç ay sonra, belki beş ay sonra bu kanun, belki, tekrar Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin gündemine, hepimizin huzuruna gelecek. Ama, bunu burada bu şekilde düzeltme 
imkânı varken bunu yapmayıp, sonu meçhul olan bir duruma sebebiyet veriyorsak, bunun da 
vebalini ve faturasını hep beraber ödüyoruz. 

Meclis, hakikaten çok önemli kanunlar çıkarması gerekirken, Sayın Cumhurbaşkanından gelen 
kanunları bir kez daha görüşme mecburiyetinde kaldığı için, maalesef, zamanımız da boş yere akıp 
gidiyor. Hep örnek veriyorum: Sayın Tayyar Altıkulaç, Meclisin bir dakikalık çalışmasının 
maliyetini 11 milyar lira olarak söylüyordu. Şimdi bu kanun saatlerce burada görüşülecek, bunun 
maliyetini sizlerin takdirine bırakıyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

AHMET IŞIK (Konya) - 5 dakika fazla konuştun; maliyeti ne kadar? 
BAŞKAN - Soru-cevap işlemine başlıyoruz. 
Sayın Haluk Koç... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
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Konuşmaların uzaması dolayısıyla sabırsızlık belirtileri var. Ben, sizin müsamahanıza 
sığınarak Sayın Bakana şu soruyu yöneltmek istiyorum: 

Sayın Bakan, biliyorsunuz, Bankacılık Yasası görüşülüyor; daha doğrusu, güdük bir şekilde 
görüşülüyor. Ben, yakın zaman dilimi içerisinde Türkiye'de bu konuyla ilgili yaşanan bir trajediye 
tekrar dikkat çekmek istiyorum ve sizin, Yüce Meclisin huzurunda bu görüşlerinize tekrar başvur
mak ihtiyacı hissediyorum. Konu şu: İmar Bankası tasfiye edildikten sonra, biliyorsunuz, çıkarılan 
yasada, İmar Bankasından bono alan yurttaşlara ödeme yapılmaması burada kararlaştırıldı. Yani, 
bizim karşı çıkışımıza rağmen, gerekçelerini anlatmamıza rağmen böyle bir sonuca varıldı. Daha 
sonra, Anayasa Mahkemesine off-shore'dan son bir ayda mevduata dönen hesaplarla ilgili iptal baş
vurusunda bulunduk, Anayasa Mahkemesi, bildiğiniz gibi, bizim başvurumuzu kabul etti ve çıkan 
yasadaki bu hükmü iptal etti. 

Şimdi, Danıştay, bu konuda normal bonodan mevduata dönenlerle ilgili idarî düzenlemeyi ip
tal etti; yani, yargı süreci çalıştı. Şu anda top sizde Sayın Bakan. Bakın, binlerce insan, bunların 
çoğu emekli, çoğu mağdur insan. İçlerinde muvazaalı birkaç hesap olabilir. Hükümet sizsiniz, bu 
muvazaalı durumu araştırmak sizin elinizde; ama, bir iki muvazaalı hesap için binlerce mağdur in
san yaratma gibi bir sonuç doğdu. Ben sizden bu binlerce insan adına bir kere daha Yüce Meclisin 
huzurunda soruyorum: Bütün bu yasal kararlara rağmen, bütün bu yargı kararlarına rağmen ne yap
mayı düşünüyorsunuz? Bir ödeme planı çıkarıyor musunuz çıkarmıyor musunuz? Bakın, Plan ve 
Bütçe Komisyonunda bekleyen, normal mevduatın ödenmesi gibi bonodan mevduata dönen insan
ların mağduriyetini giderecek ödeme planıyla ilgili tek maddelik benim bir yasa teklifim var; 
komisyonun hiç gündeminde bile değil. 37 nci maddeyi getirsem sizlerin bir inisiyatifi olmazsa, 
hükümet ya da iktidar çoğunluğunuz bunu reddedecek, gündeme aldırtmayacak. Bu insanlar haber 
bekliyor Sayın Bakan. Ne yapmak istiyorsunuz, ne yapacaksınız? Kısaca söyleyin, ödeyecek 
misiniz ödemeyecek misiniz? 

Saygılar efendim. 
BAŞKAN - Başka soru sormak isteyen yoktu, tek talep vardı. O nedenle süreyi çalıştırmadık, 

arkadaşlar uyardılar. 
Şimdi, yanıt vermek üzere Sayın Bakana söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın 

Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Haluk Koç'un ifade ettiği konu hepinizin malumudur. Bildiğiniz gibi, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinden, İmar Bankasıyla ilgili, ödemelerin yapılmasıyla ilgili bir kanun geçmiştir. Bu 
kanun hükümlerine göre, bonolara ödeme yapılmayacağı şeklinde bir düzenleme ortaya çıkmıştır. 
Yani, mevduatın ödenmesini öngören; ama, bonoların ödenmesini öngörmeyen bir metin yasalaş
mıştır. Hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderdiği tasarıda ise, bonoların da öden
mesine imkân sağlanmakta idi; ama, yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir ve bu 
nedenle de, Meclisten geçen yasa bonoların ödenmesine imkân vermemiştir. Fakat... 

HALUK KOÇ (Samsun) - Mecliste iktidar çoğunluğuna sahipsiniz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - İktidar 

çoğunluğu dışında, her üyenin yasama sürecine katılımı da söz konusudur Sayın Koç. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ters örnekler çok, ters örnekler çok! Kişiye sipariş edilen 

yasalar çıktı buradan. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Ancak, 
bildiğiniz gibi, uygulamayla ilgili Bakanlar Kurulu kararında, Sayın Koç'un belirttiği gibi, bonolar
dan son bir ayda mevduata dönenlere de ödeme yapılmayacağı ifade edilmişti. Bununla ilgili olarak 
Danıştay o maddeyi iptal etmiştir. Dolayısıyla, yeni bir hukukî durum ortaya çıkmıştır. Bu yeni 
hukukî durumu TMSF, BDDK ve Hazine olarak tekrar gözden geçirdik, değerlendirmelerini yap
tık, son bir ayda bonodan mevduata dönenlerle ilgili ödemelerin yapılması gerektiği kanaatindeyiz. 
Bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararı hazırlanmaktadır. Bu Bakanlar Kurulu kararı yakında 
çıkacaktır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde 1 önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5387 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısının 92 nci maddesinin dördüncü ve son fıkralarının 
sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Ali Kemal Kumkumoğlu Birgen Keleş 
Trabzon İstanbul İstanbul 

Enis Tütüncü Kemal Sağ Osman Kaptan 
Tekirdağ Adana Antalya 

Kâzım Türkmen Gürol Ergin Mustafa Özyürek 
Ordu Muğla Mersin 

"Kurumun anahizmet birimlerinde uzmanlık gerektiren işlerde meslek personeli çalıştırılması 
esastır. Anahizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinde istihdam edilecek personelin unvan ve 
pozisyonlarının görev özelliklerinin gerektirdiği öğrenim derecesi, yabancı dil bilgisi, deneyim ve 
yaş sınırı gibi özel şartlar, Başkanın teklifi üzerine Kurul tarafından belirlenir. Kurumda yönetici, 
müşavir ve meslek personeli unvanlarını haiz olmayan personelin oranı bu Kanunun eki cetveller
de yer alan toplam kadro sayısının yüzde 30'unu geçemez." 

"Kurumun meslek ve yönetim personelinin atanmalarında hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, 
işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde; mühendislik alanında lisans 
düzeyinde öğrenim görmüş olanlar için belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmaları şar
tı aranır. Kurumun meslek ve idarî personelinin yeterlik ve yarışma sınavları Kurum tarafından 
çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir." 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri, konuşmak mı istersiniz, gerekçe mi?.. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bankacılık Kanununun 82 nci maddesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 

kamu tüzelkişiliğini haiz olduğu, 92 nci maddesinde kadro karşılığı sözleşmeli çalışan Kurum per-
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sonelinin ücret, malî ve sosyal haklar dışında, diğer personel ise her türlü hak ve yükümlülükleri 
yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bulunduğu belirtilmiştir. 

Bu durumda, Kurum personelinin Anayasanın 128 inci maddesi bağlamında kamu görevlisi ol
duğu kuşkusu bulunmasına karşın, bu maddede Kurumun meslek ve idarî personelinin nitelikleri 
düzenlenmeyerek Kurum tarafından çıkarılacak yönetmeliğe bırakan düzenlemelere yer verilmiştir. 

Anayasanın 128 inci maddesinde "memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atan
maları, görev ve yetkileri ... diğer özlük işleri kanunla düzenlenir" denilmiştir. Devletin yürütmek
le yükümlü olduğu kamu hizmetlerini yerine getirenlerin görev ve sorumluluklarının yasalarla belir
lenmesi ve buna uygun davranılması hukuk devletinin gereğidir. Anayasanın açıkça kanunla düzen
leneceğini belirttiği bir konunun yönetmelikle düzenlenmesi, Anayasanın 128 inci maddesine ve 
yasa ile düzenlemenin, yasa ile yetkilendirme olmadığı Anayasa Mahkemesince birçok kez karara 
bağlandığı için Anayasanın 7 nci maddesine aykırı düşmektedir. Bu nedenle işbu değişiklik öner
gesi verilmiştir. 

BAŞKAN-Önergeyi... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - ...oylarınıza sunacağız, karar yetersayısı arayacağız: 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır, önerge reddedilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, 92 nci maddeyi kanuna ekli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler...Kabul etmeyenler...Kabul edilmiştir. 
121 inci maddeyi okutuyorum: 
Fon personeli 
MADDE 121.- Bu Kanun ile Fona verilen görevlerin gerektirdiği görev ve hizmetler, Fon 

avukatları, Fon denetçisi ve denetçi yardımcıları, Fon uzmanı ve uzman yardımcılarından oluşan 
meslek personeli ile idarî personel eliyle yürütülür. Fonun her türlü personelinin bu Kanunun 113 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hariç, diğer bentlerinde yer alan nitelikleri taşımaları 
zorunludur. 

Başkan yardımcıları, daire başkanları, müdürler, başkanlık müşavirleri ve meslek personeli 
kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilir. Kadro karşılığı sözleşmeli çalışan Fon personeli 
ücret, malî ve sosyal haklar dışında her türlü hak ve yükümlülükleri yönünden 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tâbidir. 

Bu Kanunun ekinde yer alan (II) sayılı cetveldeki toplam kadro sayısı geçilmemek üzere, kad
ro unvan ve derecelerinin değiştirilmesi ile bu kadroların kullanılmasına ilişkin esas ve usûlleri 
belirlemeye Fon Kurulu yetkilidir. 

Fonun anahizmet birimlerinde uzmanlık gerektiren işlerde meslek personeli çalıştırılması esas
tır. 

Fonun ikinci fıkrada belirtilenler dışında kalan ve ekli (III) sayılı cetvelde yer alan pozisyon
larda çalıştırılacak personeli idarî hizmet sözleşmesiyle istihdam edilir. Bu cetvelde yer alan toplam 
pozisyon sayısı geçilmemek üzere, pozisyon unvanlarında değişiklik yapmaya Fon Kurulu yet
kilidir. İdarî hizmet sözleşmesiyle çalıştırılanlar emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa tâbidir. 

Fonda çalışan personel başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilemez. 
Fon denetçi yardımcılığı ile Fon uzman yardımcılığına atanacaklar, merkezî yarışma sınavıyla 

belirlenenler arasından seçilir. Fon uzman yardımcılığı ve Fon denetçi yardımcılığına atananlar, üç 
yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

- 1 6 4 -



TBMM B: 7 13 .10 . 2005 O: 1 

Sınavından en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yaban
cı dil puanı alması, yeterlik sınavında başanlı olması ve konulan ile ilgili hazırlayacakları tezin 
oluşturulacak jüri tarafından kabul edilmesi hâlinde uzman veya denetçi olarak atanır ve bunlara bir 
defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltilmesi uygulanır. Mazereti olmaksızın tez hazır
lamayan veya sınava girmeyen veya sınavda iki defa başarısız olanlar diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarındaki öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkan
lığına bildirilir. 

Fonun meslek ve idarî personelinin yeterlik ve yarışma sınavları, nitelikleri ile çalışma usûl ve 
esasları ile ilgili diğer hususlar Fon tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyenler, bizdeki sıraya göre, gruplar adına, birinci sırada 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci sırada 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili Sayın Ahmet Yeni. 

Şahıslar adına konuşma talepleri şöyle: Birinci sırada Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kan-
doğan, ikinci sırada İstanbul Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, üçüncü sırada Samsun Millet
vekili Sayın Ahmet Yeni. 

Tabiî, sadece iki kişi konuşabiliyor; eğer birisi konuşmazsa üçüncüye söz hakkı çıkıyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 
buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, her iki konuşmamı birleştirebilir 

miyim? 

BAŞKAN - Birleştirme yapabilmeniz için, yer değiştirmemiz gerekiyordu. 
Ahmet Yeni Bey, birinci konuşmacı olmak durumunda olabilir misiniz? Eğer, kabul ediyor

sanız... 
AHMET YENİ (Samsun) - Olurum efendim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Yeni. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Ahmet Yeni; buyurun. (AK Par

ti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet

vekilleri; 5387 sayılı Bankacılık Kanununun Cumhurbaşkanlığınca iade edilen 121 inci maddesi 
üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Biraz evvel konuşan Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan, benim, bu yasanın komis
yonda ve Mecliste hem iktidar milletvekilleri hem de muhalefet milletvekilleri tarafından 
Anayasaya aykırılık iddiası konusunda konuşmadıklarını, bundan haberdar olmadığını... 

Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, esas no 1/1069, 
karar no 50. Burada diyor ki: "Cumhurbaşkanı tarafından ileri sürülen Anayasaya aykırılık id
diasının ne komisyonda yapılan görüşmeleri sırasında ne de Genel Kurulda iktidar ve muhalefet 
partisi milletvekilleri tarafından dile getirildi." Ben bunu söyledim; ama, Denizli Milletvekili başka 
konulara girdiği için, burayı okuyamamış galiba. Ben, evraka dayalı konuşuyorum Sayın Vekilim. 
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ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Nasıl okuduğumu gör, bak! 

AHMET YENİ (Devamla) - Adı geçen maddeyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanının geri gönder
me tezkeresine bakacak olursak, bu maddeyle, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanına, 
kurumun yönetiminde ve gerekli koordinasyonun sağlanmasında yardımcı olmak üzere 2 başkan 
yardımcısı atanabilmesine olanak sağlaması hedeflenmişti. Cumhurbaşkanlığınca iade edilen mad
denin gerekçesinde ise "TMSFnin meslek ve yönetim personelinin niteliklerinin Fon tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesinin öngörülmüş olması ve Fonun meslek personelinin görev
lerinin önemi ve özelliği de gözetilerek yükseköğretimin hangi dallarını bitirenler arasından 
seçileceğine yasada yer verilmesi gerekirken, bu konunun yönetmeliğe bırakılması Anayasanın 128 
inci maddesiyle bağdaşmamaktadır" denilmektedir. 

Saygıdeğer Başkan, sayın milletvekilleri; 2003 yılı aralık ayında yasalaşan 5020 sayılı Kanun, 
TMSF'nin daha etkin çalışmasına ve bugün elde edilen tahsilat seviyelerine ulaşmasına imkân 
tanımıştır. Bu kanun, muvazaalı yollarla mal edinen, kamuya yüklediği borcu ödememek için 
bugüne kadar alıştıkları dolandırıcılık yöntemlerini icraya devam eden batık banka sahiplerinin et
kin bir şekilde takibine imkân vermiştir. Geçmişte kolayca banka lisansı dağıtmakla başlayıp bazı 
gayri ahlakî ve gayri kanunî yollara tevessül eden banka sahiplerine göz yummakla devam eden ve 
sonuçta Türkiye'nin yaşadığı en derin ekonomik krizle neticelenen politik ihmallerin mirasını ancak 
böylesi bir yasal düzenlemeyle tasfiye edebilirdik ve biz de halkımıza söz verdiğimiz gibi gereğini 
yaptık. TMSF'nin aynı kanun gereği bağımsız bir kuruluş haline getirilmesi, bu yeni yasal imkân
ların kararlı bir şekilde kullanılmasını ve tahsilat süresinde hız ve etkinlik kazanmasını sağlamıştır. 
Geçmiş yöntemlerin mirası olan batık banka enkazını elde edilebilecek en yüksek değerle tasfiye 
etme yönündeki siyasî kararlılığımız, TMSF'nin etkin ve hızlı çalışmasıyla amacına ulaşmış bulun
maktadır. 2001-2003 yılları arasında 750 000 000 dolar tahsilat yapılmışken, 2004 yılında 900 000 
000 dolar, bu yılın ilk 8 ayında da 1,4 milyar dolar tahsilat yapılmıştır. Bu, siyasî kararlılığın 
eseridir. TMSF'nin son gerçekleştirdiği medya ve çimento fabrikaları ihalelerinden elde edilen 
olağanüstü gelirleri de bu rakamlara eklediğimiz takdirde, bu yıl sonu itibariyle 5 milyar dolara yak
laşan bir tahsilat performansına ulaşacaktır. 

Başarılı çalışmalarından dolayı, TMSF Başkanı Sayın Ahmet Ertürk ve ekibini de ayrıca kut
luyorum. 

Dikkate değer önemli bir husus da, bütün bu tahsilatlar yapılırken hiçbir şaibeye karışılmaması, 
açık, şeffaf, temiz satışlarla bu işlemlerin gerçekleştirilmesidir. TMSF'nin bu yılın haziran ayında 
ilk defa hazineye 1,5 milyar dolar para aktarması ve geçtiğimiz hafta da 500 000 000 YTL öden
mesi, iyi giden tahsilat sürecinin meyve vermeye başladığının işaretleridir. 

Tüm bu olumlu gelişmeler oluyorken, kanunun 121 inci maddesinin geri gönderilme gerek
çesinde vazedilen, Fon başkanına yönetimde ve gerekli koordinasyonun sağlanmasında yardımcı 
olacak iki başkan yardımcısının hangi vasıflarda olacağı hususunun nakıs kalmış olduğu gerekçesi, 
hükümetin bu konudaki politikalarına, kararlılığına ve performansına uygun hareket edecek liyakat
te bürokratlar seçileceği gerekçesiyle giderilmektedir. Zaten, kamu personeli olmak için gerekli 
genel nitelikler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilmiş olup, her bir kamu personelin
de aranacak özel niteliklerin kanunla düzenlenmesine gerek yoktur ve bunda da Anayasaya bir ay
kırılık bulunmamaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hatırlamak dahi istemediğimiz halkın kaderine ve 
geleceğine hayasızca uzananlann, hırsızların, hortumculann döneminden, hortumların kararlı bir 
şekilde kesildiği yeni bir döneme girilmiştir. Bu yıl bir ilke imza atan, aranızda bir vekili olarak 
bulunduğum Samsun'da, bu yaz, ben ve diğer milletvekili arkadaşlarımız mevcut olan 964 
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köyümüzü, 15 ilçe ve il merkezimizi ziyaret ederek, halkın nabzını tutmuş bulunmaktayız. Vatan
daş bizden, siyasî istikrar, ekonomik anlamda da refah istiyor. Bunlar var olduktan sonra ihtiyaç 
duyulan her şeyin kendiliğinden gelişeceğinin bilincinde olan insanlarımızın bize duyduğu güven 
ve destek, hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, artarak sürecektir; çünkü, biz, halkımızın hizmetinde ol
maya kararlı bir şekilde devam edeceğiz. 

Her yıl çeyrek trilyon doların yatırım için uygun ülke aradığı dünyamızda büyük bir mem
nuniyetle görmekteyiz ki, 17 Aralıkta müzakere tarihi almamızla birlikte ülkemiz yatırım için gıp
ta edilen hedef ülke haline gelmiştir. Ülkemize giriş yapan yabancı sermayenin sayısal ve parasal 
değerindeki artış, şüphesiz ki, sağlamış olduğumuz güvenin, siyasî, ekonomik istikrarın bir 
sonucudur. Avrupa Birliği tam üyelik müzakerelerinin başlatılmış olmasıyla birlikte bu oran 
müzakereler süresince daha da artacak, ülkemiz, ekonomik, kültür ve turizm alanlarında tam an
lamıyla bir cazibe merkezi haline gelecektir. 

KİT Komisyonu üyesi olarak da bazı kamu bankalarından örnekler vermek istiyorum: Kurul
duğu günden bugüne kadar genel bankacılık hizmetleri yanında Türk tarımının da tek finansörü ve 
bankacılık sektörümüzün lokomotifi durumundaki Ziraat Bankası bizden önceki dönem ve bugün 
itibariyle kullandırdığı bireysel kredi miktarını 9, tarımsal kredileri ise 8 kat artırmıştır. Buna paralel 
olarak kârını da artıran bankanın 2002 yılı net kârı 156 000 000 YTL iken, 2004 yılı rakamı 1 500 
000 000 YTL olarak gerçekleşmiştir. 2000 yılında 4 646 000 YTL olarak gerçekleşen Halk Ban
kasının kârı takip eden yıllarda ciddî artışlar göstermiş, bu yılın ilk altı aylık döneminde 261 810 
000 YTL mertebesinde gerçekleşmiştir. Yine bankanın kullandırdığı kredi miktarında da ciddî 
gelişmeler gözlemlenmektedir; 2004 yılında gerçekleştirdiği kredi kullanım oranını 2003 yılına 
göre yüzde 73 oranında artırmıştır. 

Türkiye ekonomisinin can damarı konumundaki KOBİ'lerimizin her türlü ihtiyaçlarına yönelik 
kullandırdıklan kredilerle önemli bir bankacılık hizmeti sunan Vakıfbank da, diğer bankalarla 
mukayeseli olarak birçok konuda birinciliği elinde bulundurmaktadır. 

Verdiğimiz bu rakamlar, siyasî istikrarın, ekonomide alınan radikal kararların ve daha profes
yonel yönetim anlayışının sektöre olumlu yansımasıdır. Bizim dönemimizde alınan ekonomik ön
lemler sonucu, enflasyonun ve dolayısıyla faiz oranlarının düşmesiyle birlikte, bankalar, asıl iştigal 
sahalarına dönmek zorunda kalmışlardır. Devlete para satmaktan başka bir faaliyet unsurunu ban
kacılık anlamında sunmaktan âdeta kaçınan bankalar, artık bankacılık hizmetlerinde birbirleriyle 
yanşa girmişlerdir. 

Yine, yasal altyapısını hazırlamış olduğumuz ipoteğe dayalı konut satışı sistemi olan Mort-
gagede, ekonomimizi canlandırırken, bankalanmızın işlerini yoğunlaştınrken, aynı zamanda, dar-
gelirli insanımızı da uzun vadede ev sahibi yapacaktır. 

Yukanda zikrettiğim hususlar, siyasî ve ekonomik istikrarın tesis edildiği, karşılıklı güven or
tamının oluştuğu ülkemizdeki bankacılık sektörünün başardığı sıçramalardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AHMET YENİ (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
AHMET YENİ (Devamla) - Bizler, bunun altyapısını oluşturduğumuz gibi, ileride olası olum

suzlukların yaşanmaması ya da en az zayiatla bertaraf edilmesi noktasında gerekli gördüğümüz ön
lemleri elbette ki alacağız. Bunu, biz, üzerimizde vazife olarak addediyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, sözlerime son verirken bir kez daha Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
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BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu. 
Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
Şahsınız adına da söz talebiniz var; ikisini birleştiriyoruz, 15 dakika... 
CHP GRUBU ADINA KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Baş

kan. 

Az önce Yüce Meclise hitap eden Değerli Milletvekilimiz Sayın Ahmet Yeni konuşmasına baş
larken, belgeli konuştuğunu ifade etti. Bir parlamenterin, elbette, düşüncelerini, iddialarını bel
gelendirmesi bizi de mutlu eder. Hele hele, bazı ciddî iddiaların belgelere dayanması ve bunun Par
lamento kürsüsünden seslendirilmesi, bizi, ayrıca mutlu eder. 

Belki sürpriz olacak; ama, ben de bazı belgeleri burada, sırası geldikçe size sunmaya 
çalışacağım; ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuyla ilgili bir düzenlemeyi görüşürken, Bankalar 
Yasasını görüşürken, elime gelen bir mektuptan... Gaziantep'ten Sayın Necmi Mutlu, bu yurt
taşımız 77 yaşında, eşi de 67 yaşında, İhlas Finansa para yatırmışlar; ama, paralarını alamıyorlar. 
Yatırma gerekçesini de şöyle yazıyor; aynen, mektubundan okuyorum: "Ulusal kanallar bizi 
halihazırdaki bankalardan uzaklaştırdı ve korktuk bu bankalara yatırmaya. Bunlar Müslüman 
geçiniyorlar, Allah'tan korkarlar herhalde düşüncesiyle buraya yatırdık; yani, İhlas Finansa yatır
dık." 

Biz, bunu bildiğimiz için ve binlerce yurttaşın dramını sona erdirmek için, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda bu yasa görüşülürken dedik ki, İhlas Finansı, tasfiye sürecini de TMSF'ye verelim; 
çünkü, yetkisi var, imkânları var, süratle bunu paraya dönüştürme imkânı var; böylece de bu insan
larımızı mağdur etmeyelim. Bizim bu verdiğimiz önergeye, Adalet ve Kalkınma Partisinden ar
kadaşlarımız da destek verdiler; ama, bu önerge, Genel Kurulda görüşülürken çıkarıldı. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, sizler İmar Bankasına el koyup tasfiye sürecine aldığınızda, biz itiraz 
ettik mi; hayır, yapılanlar doğru muydu; evet. İyi de, birileri yaptığı zaman yanlış; ama, birileri yap
tığı zaman doğru derseniz, bunun, acaba, vicdanî ölçüsü olabilir mi?! Bunun vicdanî ölçüsü yoktur. 

Gaziantep'ten yazan bu 77 yaşındaki adam, kırküç yıl devlete çalıştığını, 23 000 dolar biriktir
diğini ve bu parayla geçindiğini söylüyor. Şimdi, bu kişi, bütün çalışma yaşamı boyunca biriktirdiği 
23 000 doların getirişini alamayacak da ne zaman alacak?! 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Öbür dünyada... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Gelelim İmarzedelere... 
Belgeli konuşuyoruz. İmarzedelerde bir karar aldınız, dediniz ki, off-shore'a, son bir ayda off-

shore'dan tasarruf mevduatına dönüşene vermeyeceğim. Efendim, devlet içborçlanma senedi alana 
vermeyeceğim dediniz. İtiraz ettik; yani, bu hukuk ilkelerine aykırıdır, kazanılmış hakka aykındır 
dedik; ama, siz, bir yasal düzenleme yaptınız, vermeyeceğiz dedik; Danıştay iptal etti, Anayasa 
Mahkemesi iptal etti, yanlıştır bu düzenlemeler dedi. Bakın, aradan ne kadar süre geçmiş, bu insan
lar Ramazan ayında perişan; her gün bize onlarca telefon geliyor, eminim ki sizlere de geliyor; peki, 
bu insanların paraları niye ödenmiyor?! Şimdi, Sayın Bakan açıklama yaptı Sayın Haluk Koç ar
kadaşımızın sorusu üzerine, bir Bakanlar Kurulu kararının hazırlandığını söyledi; bununla mutlu ol
duk. 

Şimdi, Sayın Bakan, acaba off-shorezedeler için de böyle bir düzenleme yapılıyor mu yapıl
mıyor mu; bu soruya da yanıt verirse mutlu olurum. 

Değerli arkadaşlar, bu konuda Sayın Haluk Koç arkadaşımızın ayrıca bir yasa teklifi var; eğer, 
bu teklif de gündeme alınırsa süratle gerçekleşebilir. 
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Değerli arkadaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisinin iddialı olduğu konulardan birisi de şuydu: 
"Biz bürokrasiyi azaltacağız, bürokrasiyi kaldıracağız, bürokrasi etkin ve verimli olacak" denilmiş
ti; güzel. Şu sorunun yanıtını, doğrusunu isterseniz, ben şu ana kadar almış değilim: Niçin, ayrı bir 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kuruyoruz; böyle bir başkanlığı kurmaya ne gerekçe var, hangi 
gerekçeyle kuruyoruz?! Eskiden Merkez Bankasının içindeydi, sonra BDDK'nın içinde. Ee, bun
dan sonra, bankalar da artık tasfiye sürecine girmeyecek, bankalar disipline ediliyor, daha sağlıklı 
denetleniyor; o zaman, ayrı bir bürokratik mekanizmayı niye kuruyoruz?! 

Değerli arkadaşlar, bunu da anlamak mümkün değil. Haydi kurdunuz diyelim, bankaları tasfiye 
edeceksiniz; bu yasaya bizim itirazımıza rağmen bir şey koydunuz; bankalar, arzu edilirse TMSF 
bünyesine alınabilir; yani, bunun Türkçe tercümesi şu: TMSF bünyesine alınanın yükü yetmiş mil
yon insanın sırtına yüklenebilir demektir. Biz buna karşı çıktık; yapmayın, İmar Bankasında olduğu 
gibi tasfiye yapın, niye birilerini biz korumak zorunda mıyız, birilerinin yükünü bu halkın sırtına 
vurmak zorunda mıyız?! "Hayır, bu böyle olacak" dediniz. Niçin?.. Çünkü, IMF böyle istiyor... 
Yurt dışında özel bankalara kredi açanlar, eğer bu özel bankalar batarsa, o yurt dışındaki kreditör-
lerin haklarını bu ülkenin yurttaşlarının sırtına yıkmak için. Bunun, adaletle, vicdanla ne ilgisi var 
arkadaşlar?! Ama, yaptınız... 

Bakın, bir şey daha yaptınız. Bu ülkede ticarî mevduat sahipleri 5 kuruş Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonuna para ödemezler; çünkü, adı üstünde, ticarî mevduat, tasarruf mevduatı değil; ama, 
burada, yasa görüşülürken, değerli arkadaşlarım, sizler, bir grup ticarî mevduatı Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu kapsamına aldınız. Bunun vicdanla ne ilgisi var arkadaşlar?! Dünyada, hayatı boyun
ca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 5 kuruş para yatırmayan o tüccarlar kimlerdir; acaba, onu sor
dunuz mu? Bu millet, acaba, onların zararını ödemek zorunda mıdır? Kimdir bu insanlar? Bu in
sanların Adalet ve Kalkınma Partisiyle olan ilişkileri nedir; bunu sordunuz mu? Sormadınız... 

AHMET YENİ (Samsun) - Belgelendirmeniz lazım onu söyleyince... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Belgeleme değil, bunun kanunu çıktı; Sayın Yeni, 

kanun çıktı. Daha... 
AHMET YENİ (Samsun) - AK Partiyle ilgisini belgelendirmeniz lazım. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - AK Partisiyle ilgisi, bakın, şöyle diyeyim size... 
AHMET YENİ (Samsun) - Bunu belgelendirmeniz lazım. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Tabiî efendim, çok güzel. Siz, bana, o ticarî mevduat 

kapsamına aldığınız, ticarî mevduattan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamına aldığınız kişileri 
açıklayın, ben belgeleyeceğim. Bunu açıklamaya yüreğiniz varsa, samimî söylüyorum, bu kürsüye 
çıkıp, size teşekkür edeceğim, sizin yürekliliğiniz için de sizi kutlayacağım; ama, bunu yapamaz
sınız, ben bunu çok iyi biliyorum, bunu yapamazsınız. Veya bir şey daha söyleyeyim değerli ar
kadaşlar, ben açıklayacağım; siz, bir yasa çıkarın, bu açıklamadan ötürü benim sorumlu 
tutulamayacağıma ilişkin, çıkarın, ben, bunu açıklayacağım. 

AHMET YENİ (Samsun) - Tabiî, tabiî!.. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bir başka şeye geleyim değerli arkadaşlar, bir başka 

önemli konu daha. İhlas Finansın hortumcu olduğunu, Sayın Yeni'nin teşekkür ettiği TMSF Başkanı 
Plan ve Bütçe Komisyonunda açıkladı. "Evet, İhlas Finans hortumculuk yapmıştır" dedi. Şimdi, 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına konuşan değerli arkadaşımız dedi ki: "Biz, hortumcularla 
mücadele ediyoruz, çıkarcılarla mücadele ediyoruz." 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Damardan giriyorlar!.. 
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KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Burada ödüllendiriyorsunuz değerli milletvekilleri, 
mücadele etseniz sizi alkışlayacağız. Niye mücadele etmiyorsunuz diye bizim sitemimiz. 

Bakın, bir şey daha söyleyeyim size: Diyelim ki, bir avukat arkadaş, Tasarruf Mevduatı Sigor
ta Fonu aleyhine dava açtı; açabilir ya, her hukukçu açabilir, birisinin hakkını korumak için açabilir; 
ama, siz, bu avukatı, o dava devam ederken TMSF bünyesine memur olarak alamazsınız. Bir kişi, 
hem davacı hem davalı olamaz. Eğer siz istiyorsanız... 

AHMET YENİ (Samsun) - TMSF'ye girince ayrıldı... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Hayır efendim, İstanbul Barosuna gidin, üye... 
AHMET YENİ (Samsun) - Hayır, TMSF'ye geçerken ayrıldı... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Tabiî, biz bunun kıyametini kopardık, ayrıldı tabiî. 

İstanbul Barosuna bakın, bunun belgeleri var elimizde. Siz isterseniz Sayın Yeni, biz o belgeleri de 
size veririz, hiç endişe etmeyin... 

AHMET YENİ (Samsun) - Bizde de var belge... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Biz, ne söylüyorsak... Siz nasıl belgeli olduğunu 

söylüyorsanız, kusura bakmayın, hasbelkader, biz de biraz belgeli konuşmaya çalışıyoruz. 
Bir şey daha söyleyeyim bakın değerli arkadaşlarım: TMSF'nin elindeki yetki hiçbir kuruluşta 

yoktur devlette. Alacağı tahsil etmek için, Parlamento, ona çok güçlü yetkiler vermiştir, oybirliğiy
le verdik bu yetkileri biz, alacağını alsın diye. Şimdi, böyle bir yetki verilen kuruluş diyor ki; ben 
şu grup alacağımı alamıyorum. Ee?.. Bunu satacağım, birisi kalksın, o alsın... Peki, değerli arkadaş
lar, Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir kurumuna vermediğimiz tahsilat yetkisini alan bir kuruluş bunu 
niye satıyor? Hadi sattı diyelim -olur ya, satabilir, yasa çıktı sattı diyelim- alan kuruluş varlık 
yönetim şirketi kuracakmış da, TMSF de ona ortak olacakmış!.. Yahu arkadaşlar, yani, insaf denen 
bir şey var. Parayı tahsil ediyorsanız adam gibi tahsil edersiniz. Tahsil etmeyip de, ben birilerini 
koruyacağım diyorsanız, bu kadar dolambaçlı yola hiç gerek yok. Tıpkı, ticarî mevduatı nasıl TMSF 
kapsamına aldıysanız, getirirsiniz bir yasa, biz bunu siliyoruz dersiniz, biter. Yanlış yapıyorsunuz. 
Israrla söylüyoruz, yanlış yapıyorsunuz; ama,ısrar ediyorsunuz yanlış yapmakta. 

Bir başka şey: TMSF, Giresun'da bir araziyi bünyesine alıyor, sonra bu araziyi satıyor. Kaça 
satıyor; 440 milyar liraya; ihaleyle satıyor, birisi alıyor. Alınan bu arazi, Karayolları Genel Müdür
lüğü tarafından, Karadeniz otoyolu nedeniyle istimlak ediliyor. Biçilen değer ne; 640 milyar lira. 
Devlete kaç liraya mal oluyor biliyor musunuz arkadaşlar; 2 trilyon 249 milyar liraya. Şimdi, ben 
merak ettim, olur ya... 

AHMET YENİ (Samsun) - O para nereye gitmiş?! 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Mahkeme, bilirkişi gitmiştir, bir şekliyle çok yüksek 

bir bedel tespit etmiş olabilir ve bu para şu anda TMSF'nin kasasında... 
AHMET YENİ (Samsun) - Hah. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Güzel; ama, bakın Sayın Yeni, asıl olay ondan sonra 

başlıyor, asıl ondan sonra başlıyor. Diyelim ki, bu parayı TMSF aldı, hukuk filan hikaye dedi, siz 
de bir yasa tasarısı getirdiniz, yasayı çıkardık, bu para TMSF'nin oldu. TMSF, aldığı 2 trilyon 249 
milyarın karşılığında el koyduğu şirketin alacağını silecek. Kimin parasıyla; devletin parasıyla onun 
alacağını silecek. Peki değerli arkadaşlar, buna sizin vicdanınız elverir mi?! Bizim vicdanımız el
vermiyor. Ben eminim, sizler de isyan ediyorsunuz, böyle bir şey olamaz. Bu hukuksa yanlış, 
adaletse yanlış. Karayollarının parası başka bir ülkenin parası değil ki arkadaşlar, bu ülkenin parası. 
O zaman bunun kavgasını vermek zorundayız. 
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Bakın, bu konuda süratli bir şekilde yasal düzenleme getiriyorsanız, biz o yasal düzenlemeyi 
destekleriz. Karayolları Genel Müdürümüz "burada bir çıkar grubu oluşmuştur" diyor; çıkar 
grubu... 

Bakın, ben şunu da araştırdım, belki TMSF'nin haberi olmayabilir dedim, sordum: Buranın 
kamulaştırma kararı ne zaman alınmış?.. Size sürpriz gelecek arkadaşlar, kamulaştırma kararı 
19.4.2002'de Karayolları Genel Müdürlüğünce alınmış, 19.4.2002. Yani, buranın Karayollarınca 
kamulaştırılacağı önceden biliniyor. Ne zaman ihale yapılıyor; 17.6.2004'te. Peki, kamulaştırılacağı 
bilinen bir yeri; Karayolları Genel Müdürlüğü alacak, buraya yol yapacak, yolun alanı içinde, 
TMSF burayı niye ihaleye çıkarıyor? Versin Karayolları Genel Müdürlüğüne ücretsiz. Kim itiraz 
edebilir buna; hiç kimse itiraz etmez. Karayolları, en fazla 640 milyar değer biçecekti, olacaktı, o 
kadar borcu olan kişinin 640 milyarı silinecekti, mesele de çözülecekti; ama, bakın, o da olmadı. 

Değerli arkadaşlar, yasama yetkisinin Parlamentoda olduğunu biliyoruz. Yasama yetkisini kul
lanırken, kamu kaynaklarının korunmasına da hepimizin titremesi gerektiğine inanıyoruz. Ben 
eminim, bu Parlamentodaki 550 arkadaşımız da, kamu kaynaklarının birilerinin cebine gitmemesi 
için düzenli, özenli, nitelikli çalışmak zorundadır, çaba göstermek zorundadır. Söylediğim bütün 
bilgiler, zamanın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Tabiî efendim. 
Bakın, değerli arkadaşlarım, TMSF, bugün çimento fabrikalarını ihaleyle satıyor. İtiraz var mı, 

etmiyoruz; yani, kamuya açık bir ihaledir, yapıyor. Televizyon satıldı, hepimiz saygı duyuyoruz, 
kimse de itiraz etmiyor niye böyle yapıyorsunuz diye; ama, bazı alacakları siz satarken, bu sürece 
uymuyorsunuz, bu sürece uyulmuyor; bizim kafamızda soru işareti yaratan bu. Üstelik, o ihaleye 
giren kişi, ihale süreci bitmedi, ben teklif vereceğim diyor, onu da dinlemiyorlar. Bu da var. Bunu 
niye yapıyoruz? 

Sayın Yeni, haklı olarak, belki bunları bilmeyebilir, belki bu bilgiler kendisine ulaşmayabilir; 
ama, ben, size bir başka örnek daha vereyim; yine medyaya yansıyan, belgelerini Sayın Bakanın da 
doğruladığı, otel ihalesine çıkıyorsunuz, oteli alıyorsunuz, bir kişiden borç olarak, diyelim ki 1 mil
yar liraya, sonra o oteli satıyorsunuz, 500 000 000 liraya. Ya aldığınız yanlış, ya sattığınız yanlış. 
Alıyorsun 1 milyar, adamın borcunu 1 milyar siliyorsun, satarken 500, kalan 500'ü de yetmiş mil
yon insanın sırtına yıkıyorsun. 

AHMET YENİ (Samsun) - Ne zaman alınmış? 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Var Sayın Yeni; Antalya'da, Kemer'de bu otel, Top

rak Grubuna ait bir otel, onu da size ifade edeyim. Ama, isterseniz onun belgelerini ve Sayın 
Bakanımızın önergeye vermiş olduğu imzalı yanıtı da ben size sunabilirim. 

Değerli arkadaşlar, bir şey daha söylemeden geçemeyeceğim; onu, Sayın Bakana Plan ve Büt
çe Komisyonunda söyledim ve Sayın Bakanımız, bu konuyu inceleteceğini söyledi. Bakın, bir 
alacağı satmak istiyorsunuz, ilan veriyorsunuz "şu tarihe kadar kimler bana başvurursa, ben onun 
alacağının yansını sileceğim" diyorsunuz. Doğrudur, objektif bir karardır; riski olan, almakta zor
landığımız, oturup pazarlıkla objektif bir ölçü içinde alabileceğimiz bir paradır deyip, buna karar 
verebiliriz. Ama, dünyada şöyle bir örneği yoktur: Yüzde yüz garantili, teminat mektubuna bağlan
mış bir alacağın yüzde 50'sini TMSF'nin silmeye hakkı yoktur, yetkisi de yoktur. Bunu Sayın 
Bakanımız araştıracak. Bu konuda da, umuyorum -ben, Sayın Bakanımızın bu konudaki duyar
lılığını çok iyi biliyorum- bunun hesabını, Yüce Parlamento adına da elbette araştırıp soracak ve 
gereğini yerine getirecektir. 
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Değerli milletvekilleri, gönül isterdi ki, biz, burada, sade yurttaşın pek çok sorununu çözmüş 
olalım; Bankalar Yasası 7 saniyede geçmesin de, her maddesi için bir 10 dakika konuşma 
olanağımız olsaydı ve bizim katkılarımız olur veya olmaz, eksik söyleriz veya yanlış söyleriz; ama, 
daha demokratik, daha sağlıklı, daha huzurlu, yasama sürecini çok iyi çalıştırdığımız bir modelde, 
biz yasalaştırmaları yapalım. Ama, bu olmadı. Umuyorum bundan sonra olur. 

Ben, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Şahsı adına, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Kandoğan. 
Süreniz 5 dakika. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Sayın Kılıçdaroğlu'nu hep beraber, birlikte dinledik. Temel kanun esprisinin ne kadar yanlış ol

duğu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından sonra çok daha açık bir şekilde ortaya çıktı. 
Biz, hep şunu söylüyorduk: Türkiye Büyük Millet Meclisi, özellikle bu dönem, hızlı ve çok 

sayıda kanun çıkarmakla övünen bir hale geldi. Biz hep bunun yanlışlığını ifade ettik; çok kanun 
çıkarmak, çok hızlı kanun çıkarmanın, çok sağlıklı kanun çıkarma anlamına gelmeyeceğini ifade et
tik. Kanunların burada, etraflıca tartışılarak, görüşülerek, ondan sonra çıkarılması gerektiğini ifade 
ettik. Geceyansı verilen önergelerle çıkan kanunları ve daha sonra Cumhurbaşkanından ve Anayasa 
Mahkemesinden dönen kanunları gördük. 

Biraz sonra gelecek, geçici 23 üncü madde; geçici 23 üncü madde de, yine, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda son dakikada, bir geceyansı operasyonuyla bu kanunun içerisine dahil edilen bir 
madde. Bunun, bu kanun içerisinde yer almaması gerekirken, sosyal güvenlikle ilgili kanunun çık
masının gecikeceği düşünülerek ve IMF'nin de istekleri doğrultusunda, bu kanunun içerisine bir 
geceyansı operasyonuyla dahil edildiğini gördük. Şimdi, aynı şey, esnaf ve sanatkârlarla ilgili 
kanunda da vardı. Anlaştık dendi, bir problem kalmadı dendi; ancak, geceyansı bir operasyonla, bir 
önergeyle, iki dönemden fazla esnaf ve sanatkârlarda oda başkanı olanların oda başkanı 
olamayacağı hükmü geriye yürütülerek kanun buradan geçti ve onun nasıl yanlış olduğu, Anayasa 
Mahkemesinin yürütmeyi durdurma ve iptal kararıyla ortaya çıktı. Ne olurdu şu Bankacılık Yasası 
da bir gün, iki gün, üç gün, beş gün etraflıca tartışılsaydı; bütün bildiklerimizi, düşüncelerimizi, kat-
kılanmızı burada rahatlıkla ortaya koyabilseydik. Şimdi, biraz önce burada belgeleriyle beraber or
taya konulan hususlar sadece Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuyla ilgili değil. Son günlerde, 
görüyorsunuz, kamuoyunda bu konularla ilgili olarak ne kadar çok tartışma yapılıyor. 

Ben, 23 Martta burada bir konuşma yaptım TUPRAŞ'ın yüzde 14,76'sının satışıyla ilgili. Daha 
Türkiye'de hiç kimse bunu gündeme getirmezken, ben, burada, Sayın Bakan Ali Babacan da 
buradayken, TUPRAŞ'ın yüzde 14,76'sını kime sattınız açıklayın dedim. İhalenin üzerinden daha 
17 gün geçmiş olmasına rağmen, bunun kime satıldığı bilinmiyor; ama, şimdi, bunlar yeni yeni or
taya çıkıyor. TUPRAŞ'ın yüzde 14,76'lık bölümünün o günkü piyasa fiyatının yüzde 10 altında ıs
kontoyla bunlara niye verildiğini sordum. Hiçbir cevap yok. Niçin verildi yüzde 10; o günkü piyasa 
fiyatının altında, yüzde 10 altında niye veriliyor? Niye verildiği ortaya çıktı, kime verildiği ortaya 
çıktı ve o gün sordum, bu yüzde 14,76'sını halka niye arz etmiyoruz veyahut... 

AHMET YENİ (Samsun) - Maddeye ne zaman döneceksiniz? 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Madde üzerine geleceğim Sayın Yeni. Sen biraz önce 

Samsun'un bilmem kaç tane köyünü gezdin. Yalnız, Bankacılık Kanunuyla ne ilgisi var Samsun'un 
köylerinin, ne ilgisi var köylerin?! 
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AHMET YENİ (Samsun) - Maddeyle ilgili konuşun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bu yüzde 14,76'lık bölüm, 

maalesef, kamuoyu önünde şeffaf bir şekilde ihale yapılmak suretiyle, yapılmadan, kimlere veril
diği beş altı ay sonra ortaya çıkıyor. Onun için, değerli milletvekilleri, son günlerde "hortumları kes
tik" laflan artık duyulmuyordu. Bugün ilk defa Ahmet Yeni söyledi. 

AHMET YENİ (Samsun) - Televizyonları takip edin. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hortumların yönü değişti, başka bahçelere gidiyor hor

tumlar şimdi. 
AHMET YENİ (Samsun) - İhale sistemini izleyin, ekrana bakın. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, şimdi, Sayın Yeni dediler ki, 

benim bunu okumadığımı söylediler. Sayın Yeni, benim bunu nasıl okuduğum biliniyor. Bakın, 
burada. 

AHMET YENİ (Samsun) - Okuduğun gibi konuş o zaman. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ama, ben, birilerinin yazdığı bir metni burada 

okumuyorum, birilerinin yazıp hazırladığı metni okumuyorum. Benim bilgi birikimim, backgroun-
dum, geçmişim, bu kanun üzerinde birçok hususu dile getirebilecek durumdayım ben. Onun için, 
birilerinin yazdığı metni burada okuyarak benimle polemik içerisine giremezsiniz Sayın Yeni. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AHMET YENİ (Samsun) - Mesleğimle ilgili konuşuyorum ben. 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Sayın Yeni köylere gitmiş, köy

lüler refahlarının artırılmasını istemişler. Mefhumu muhalifinden nedir bu; köylülerinin refah 
düzeyi son derece düşüktür, azalmıştır şeklinde bir kanaat ortaya çıkar. 

Bakınız, bu kanun Sayın Cumhurbaşkanından geri döndükten sonra bir sayın bakan hemen er
tesi günü "biz bu kanunu aynen Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçireceğiz" diye basın ve 
televizyonun önünde açıklama yaptı. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesinin üzerine bir 
ipotek koyma değil midir?! Daha bu konu Bütçe ve Plan Komisyonunda ele alınmadan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde görüşülmeden bir sayın bakan IMF'nin istekleri doğrultusunda ve o gün
lerde yapılacak olan bir ihaleden dolayı bunun aynen Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
geçirileceğini ifade etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesinin üzerine, milletvekillerinin 
iradesinin üzerine bir ipotek koymadır. 

AHMET YENİ (Samsun) - Maddeyle ilgili bir şey söyleyebiliyor musun?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Biraz önce 92 nci maddeyle ilgili düşüncelerimizi açık

ladım. 121 inci maddede yine aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçesi aynı 
hususlardan bahsediyor; ancak, verilen bir önerge de, maalesef, reddedildi. Ben, temenni ederim -
bu kanunun çıkması lazım; onun da altını çiziyorum- inşallah, Cumhurbaşkanı veya Cumhuriyet 
Halk Partisi Anayasa Mahkemesine götürmez, Anayasa Mahkemesinden de menfi bir karar çıkmaz, 
tekrar bu kanun bizim önümüze gelmez. Bir milletvekili olarak ancak şu anda bunları söy
leyebiliyorum. 

AHMET YENİ (Samsun) - Maddeyle ilgili ne söyleyebildiniz?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ama, tekrar ifade ediyorum ki, bu maddede de çok kolay 

bir hüküm, bir satır, bir cümleyle bu durum düzeltilebilir. Demin de söyledim, ne olacağı meçhul 
olan bir yola doğru bu kanunu bırakmanın yanlış olduğu düşüncesinde olduğumu ifade ediyor ve 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Kurum personeli ne olacakmış Sayın Başkan?! Hiçbir şey söy
leyemedi. 

BAŞKAN - Sayın Bakan söz talebinde bulundu 
Sayın Bakana söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından tekrar görüşülmek üzere 
Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen Bankacılık Kanununun görüşmelerini yaptığımız 92 nci 
ve 121 inci maddeleri üzerindeki değerlendirmeyi yapmak istiyorum. Daha sonra, sayın milletvekil
lerinin sorduğu bazı sorulan cevaplandırmak istiyorum. 

Cumhurbaşkanımızca "Kurum Personeli" başlıklı 92 nci madde ile "Fon Personeli" başlıklı 
121 inci maddenin yeniden görüşülme isteminin gerekçesi şudur: "Kurum ve Fonun -yani, BDDK 
ve TMSF'nin- meslek personelinin görevlerinin önemi ve özelliği de gözetilerek, yükseköğretimin 
hangi dallarını bitirenler arasından seçileceğine Yasada yer verilmemesi, Anayasanın 128 inci mad
desine aykırıdır" deniliyor; yani "meslek personelinin hangi niteliklere sahip olacağı kanunla belir
tilmesi gerekirken, bu maddelerde 'yönetmelikle düzenlenir' denilmiştir. O halde, Anayasanın 128 
inci maddesinde 'kamu personeli nitelikleri yasayla belirlenir' denildiğine göre, bu düzenleme 
Anayasaya, Anayasanın 128 nci maddesine aykırıdır" denilmektedir. 

Ancak, konu daha farklı bir boyuttan değerlendirilecek olursa, bu iki maddenin Anayasanın 
128 inci maddesine aykırı olmadığı, aksine, Anayasanın 128 inci maddesiyle uyumlu olduğu an
laşılır. Hatta şu ana kadarki tüm uygulamalar da benzer biçimdedir. Bu nitelikte, bu özelliklere sahip 
aynı düzenlemeler defalarca Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılmıştır ve Anayasaya aykırılığı 
da hiçbir zaman iddia edilmemiştir. 

Elbette, Anayasamızın 128 inci maddesinde belirtildiği gibi, kamu personelinin nitelikleri 
kanunla belirlenecektir; ama, zaten belirlenmiştir, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu vardır. Bu 
kanunda, çerçeve itibariyle, kamu personelinin niteliklerinin ne olacağı ayrıntılı bir şekilde belirlen
miştir. Özel nitelikler vardır, genel nitelikler vardır. Tüm bu nitelikler 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununda ayrıntılı bir biçimde belirlendikten sonra, hangi kuruma -ister özerk nitelikte olsun is
ter katma bütçeli veya genel bütçeli kuruluşlar olsun- bir kamu personeli alınacaksa, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunundaki ilgili maddelerde belirtilen niteliklere sahip olacaktır; ama, Anayasanın 
128 inci maddesi, kamuda hangi kurumlar varsa, bu kurumlarda hangi memuriyetler varsa, kamu 
görevleri varsa, hepsiyle ilgili ayrı ayrı nitelikleri tüm ayrıntılarıyla yasalarda belirlenecektir 
diyebilmek mümkün değildir; zaten 1982'den bugüne kadar da bu böyle anlaşılmamıştır. Hatta 82 
Anayasasından önce de bu konu böyle anlaşılmamıştır, hatta yönetmelikle veya kanunla bazı 
nitelikler öngörülmediği halde, zaman zaman gazetelerde ilan görürsünüz. Herhangi bir kuruma bir 
görev için personel alınacaktır, gazete ilanında der ki, şu şu niteliklere sahip, KPS'den şu kadar puan 
almış şahıslar arasından seçilerek alınacaktır diye ilan verilir. Bu, ne bir kanuna dayanır ne bir 
yönetmeliğe dayanır. İlgili kurumun karar veren personeli, yöneticileri, o niteliklere sahip elemana 
ihtiyaç duydukları için ilanı ona göre verirler ve alımlarını da ona göre yaparlar; ama, yapılan ilan-
lardaki ve belirlemelerdeki nitelikler hiçbir zaman Devlet Memurları Kanununda belirtilen nitelik
lere elbetteki aykırı olamaz; dolayısıyla, biz, burada gerek Fonun gerekse kurumun bazı per
sonelinin alımıyla ilgili olarak niteliklerin yönetmelikle belirleneceğini ifade etmiş olmamız, 
yasanın böyle çıkmış olması şu ana kadarki uygulamalara da aykırı değildir, şu anda yürürlükte 
bulunan 82 Anayasasına da aykırı değildir, Anayasamızın 128 inci maddesine de aykırı değildir; ak
sine, tam bir uyum içerisindedir. Nitekim, Sayın Milletvekili, aykırılık iddiasını tekrarladılar. Öyle 
zannediyorum ki, kendi çalıştığı kurumların yönetmeliğinde de o kurumda çalışacak personelin 
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nitelikleri yönetmeliklerle belirlenmiştir; örneğin, Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliği; -açın, 
madde 20- bu yönetmeliğin 20 nci maddesinde, Başbakanlık Teftiş Kurulunda görev alacak 
kişilerin; yani, Başbakanlık müfettişlerinin hangi niteliklere sahip olması gerektiği -yönetmelikte-
tadat edilmiştir, sayılmıştır. Bu, hiçbir zaman, Anayasaya aykırıdır diye kimse tarafından iddia edil
memiştir veya Maliye Teftiş Kurulu Yönetmeliğine bakarsınız, orada da aynı şekilde, benzer şekil
de nitelikleri yönetmeliğin sıraladığını, saydığını görürsünüz; alımlar da ona göre yapılır; ama, yıl
lardır bu böyle uygulandığı halde, Anayasanın 128 inci maddesine aykırıdır denilmemiştir; zaten 
değildir. Neden değildir; çünkü, Devlet Memurları Kanunu zaten yasayla kamu görevlilerinin 
niteliklerini belirlenmiştir. 

Diğer taraftan, Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerinde durduğu birkaç nokta var; bunlardan birisi, 
İmar Bankası ödemeleriyle ilgilidir. Belirttiğimiz gibi, İmar Bankası ödemeleriyle ilgili, yüküm
lülüklerin ödenmesiyle ilgili konu bir kanunî düzenlemeyle yapılmıştır. Herhangi bir kanunî düzen
leme yapılmasaydı zaten, şu anda yapılmış ödemeler de büyük bir çoğunlukla yapılamazdı. 
Ödemelerin yapılabilmesi için zaten kanuna ihtiyaç vardı. Ancak, yasal düzenlemede bonolar, yani 
DİBS'ler ve off-shore'lann ödenmeyeceği belirtilmiştir. Yasa hükümleri bunu gerektirmektedir. 

Ancak, Meclisten geçen yasa ve Bakanlar Kurulu karan birlikte değerlendirildiğinde bonolar
dan son bir ayda mevduata dönenler ile off-shore'lardan son bir ayda mevduata dönenlerin de öden
meyeceği hüküm altına alınmıştır. Bonolardan son bir ayda mevduata dönenlerin ödenmeyeceğiyle 
ilgili Bakanlar Kurulu kararı Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Off-shore'lardan son bir ayda mev
duata dönenlerin ödenmeyeceğiyle ilgili konu yasada düzenlenmişti, bunu da, Anayasa Mahkemesi, 
tamamıyla değil, kısmen iptal etmiştir. Dolayısıyla, off-shore'lann durumu ile bonoların durumu 
birbirinden ayrıdır. 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Fakat, Sayın Bakanım, yargı kararları yerine getirilmiyor. 
Yargı kararlarına işlerlik kazandırılmadı hâlâ. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -
Yargı kararlarıyla bir hukukî durum ortaya çıkmıştır. Yoksa, ne off-shore'lardan ne bonolardan hak 
sahibi olduğunu iddia eden hiçbir kişi mahkemeye gidip de tam yargı davası açıp kazanmış değil
dir. Ödeme zorunluluğu, ancak, tam yargı davası gider açılır, davayı kazanır, ondan sonra yapılır. 
Yükümlülük ve zorunluluk o noktada ortaya çıkar. Şu anda hiç kimse bonodan dolayı, off-shore'dan 
dolayı bir tam yargı davasını kazanmış değildir. Dolayısıyla, niye ödemiyorsunuz gibi bir sorunun 
şu anda ne hükümet ne de ilgililer hukuken muhatabı değildirler; ama, bir durum var, bu durumun 
nasıl algılanması gerektiği, nasıl değerlendirilmesi gerektiğiyle ilgili açıklama yapmak istiyorum. 

Danıştaym iptalinden sonra son bir ayda bonolardan mevduata dönenlerin nasıl ödeneceği veya 
ödenip ödenmeyeceğiyle ilgili konu aynntılı olarak tartışılmıştır. BDDK, TMSF, Hazine bir araya 
gelmişlerdir, bu konuyu gözden geçirmişlerdir. Neticede, bunlann ödenmesinin faydalı olacağı, 
gerekli olacağı şeklinde bir görüş oluşturmuşlardır. Buna istinaden, biz de, bir Bakanlar Kurulu 
karan düzenlenmesi suretiyle, ödemelerin nasıl yapılacağının belirlenmesine karar verdik. Bunun
la ilgili çalışma tamamlanmak üzeredir ve kısa zamanda, son bir ayda ama, son bir ayda bonolar
dan mevduata dönenlerin ödemeleriyle ilgili düzenleme yapılacak ve TMSF tarafından ödemeler 
yapılacaktır, yerine getirilecektir. 

Ancak, off-shore'larla ilgili konu farklıdır. İlgililer, off-shore hesaba parayı yatınrken, bir kere, 
bu hesaplann garantisinin olmadığını biliyorlar, TMSF'ye mevduat güvencesinden dolayı bir kesin
ti yapılmadığını biliyorlar. Buna rağmen, gidip bu hesaplara kendi iradeleriyle niye para yatınyor-
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lar; çünkü, daha fazla, daha yüksek faiz elde edecekleri için, bu yüksek geliri hedefledikleri için, 
riski de göğüsledikleri için, gidiyorlar, paralarını oraya yatırıyorlar. Dolayısıyla, bunların zaten off-
shore hesaplarının ödenmesi diye bir şey olamaz; fakat, burada tartıştığımız off-shore hesapları 
değil, son bir ay içerisinde off-shore'dan mevduata dönenlerdir. Neticede mevduat olduğuna göre 
neden ödenmiyor denilirse, bankanın durumuyla ilgili gelişmeler sonrasında, son bir ayda çok 
yoğun bir şekilde off-shore hesaplardan mevduata doğru kaçış ortaya çıkmıştır; yani, işin içinde 
muvazaa vardır. Sonucu görüldüğü için, muvazaa nedeniyle off-shore'dan mevduata kaçış görül
düğü için, kanuna da bu dönemdeki yoğun mevduata geçiş nedeniyle ödenmeyeceği... 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sade vatandaşın nereden bilgisi olsun; hükümetten bilgi mi 
sızdırdınız vatandaşa?! 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -
Belki siz sızdırmışsınızdır; yani, bu... 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Başka türlü, vatandaşı suçlamanın bir mantığı yok. 

BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) -
Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği husus nedir; Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği husus şudur: 
Kanunda, ödeme yapılacağı belirtildikten sonra "ancak, kıyı bankacılığından son bir ayda mevduata 
dönenler ve muvazaalı olduğu Fon tarafından tespit edilenler ödenmez" deniliyordu. Anayasa Mah
kemesi, muvazaalı olanların ödenmeyeceğiyle ilgili kısmı iptal etmemiştir, sadece "son bir ayda off-
shore'dan mevduata dönenlerin" ifadesini iptal etmiştir. Dolayısıyla, şimdi, ortaya yeni bir durum 
çıktı. Muvazaalı olarak mevduata dönüş yapanlar, yine, Kanunun amir hükmü gereğince ödeme 
hakkına sahip değillerdir. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Muvazaayı siz tespit edemezsiniz... 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Muvazaaya mahkeme karar verir, hükümet karar veremez 
ki! 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -
Bunu tespit edecek olan ben de değilim, siz de değilsiniz. Kanun açıkça ifade etmiş, bunu belir
leyecek olan Fondur; dolayısıyla, durumu, akışı, geçiş temposunu, gerekirse işin ayrıntısını değer
lendirecektir, ona göre karar verecektir ve bu durumda olan geçmiş uygulamalarda da, çok sayıda 
davalar açılmıştır; ama, davayı hiçbir mudi kazanmamıştır, hepsi kaybetmiştir. Yani, yargının olaya 
bakış tarzı da bu konuda bellidir. Dolayısıyla, yasada da "muvazaa" kavramı çerçevesinde bir değer
lendirmenin söz konusu olduğu belirtilmektedir. Bunu, şu durumda, uygulama itibariyle ne siz 
aşabilirsiniz ne de ben aşabilirim. Bu konudaki uygulamaya Fon karar verecektir. 

Diğer taraftan, Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerinde durduğu birkaç nokta vardı; bunların bir kıs
mını Plan ve Bütçe Komisyonunda da soru olarak iletmişti. Bu soruların cevabını yazılı olarak 
TMSF Başkanından almıştım ve Sayın Akif Hamzaçebi'ye, oturumun başında, Kılıçdaroğlu'na ilet
mesi için vermiştim bu metni. Herhalde eline henüz geçmemiş; ama, eline geçmiş olsa da, bu cevap
lara göre, kürsüden bazı ilave ayrıntılarla, yeni şeyler ekleyerek açıklamalarda bulundular. Herhal
de, tekrar değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. 

Bu yasanın bu iki maddesi itibariyle, tekrar vurgulamak istiyorum, Anayasamızın ilgili mad
delerine uygun olarak düzenlenmiştir. Buna benzer uygulamalar, düzenlemeler hukuk sistemimiz 
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içerisinde çok sayıda mevcuttur. Onun için, bu 121 inci maddeye de kabul oylarınızı beklediğimi 
ifade ediyorum. Ancak, Sayın Kandoğan "Cumhurbaşkanından dönen kanun aynen Meclisten 
geçeceği şeklinde Bakan açıklamalarda bulundu, Meclisin iradesine ipotek mi koydu" dediler. Hiç 
kimse Meclisin iradesine ipotek koyma yetkisine sahip değildir. İlgili bakanlar da, ben de, sürekli, 
bu konuda hassasiyetimizi koruyoruz. Hükümet olarak, aynen geçmesinden yanayız, görüşümüz 
budur ve sonunda da ifade ediyoruz "takdir Yüce Meclisindir" diye. 

Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Samsun Milletvekilimiz Sayın Ahmet Yeni şahsı adına söz istemişti, üçüncü 
sıradaydı, eğer Sayın Bakan konuşmasaydı ona konuşma hakkı doğmuyordu; ama, şimdi, İçtüzük 
gereği son söz milletvekilinindir hakkını kullanarak isterse konuşabilir. 

AHMET YENİ (Samsun) - Yeterli oldu, konuşmayacağım; teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Anlaşıldı, Sayın Yeni konuşmak istemiyor. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, soru-cevap var. 

BAŞKAN - Soru-cevap bölümüne geçiyoruz, 

Sayın Haluk Koç... 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Gerçekten de Yüce Mecliste pay
laşmak istediğim bir konu var ve Sayın Bakanla da ilgili, Sayın Bakana da dolayısıyla soruyu 
yöneltmiş olacağım. 

Zaman zaman bir yanında Sayın Maliye Bakanı, bir yanında ekonomiden sorumlu Ali 
Babacan'ın arasında Sayın Abdüllatif Şener'in duyarlı ve dürüst kişiliğinin, ne kadar zor bir görev 
noktasında olduğunu gösteriyor bize. Ben, onu takdirle karşılayanlardanım ve şunu da söyleyeyim: 
Yaşanan süreçlerde Sayın Şener'in duyarlı açıklamalanna zaman zaman tanık oluyorum, zor bir 
görevde olduğunu kabul ediyorum. Bunu taltif olarak alabilirsiniz Sayın Bakan. 

Şimdi, sormak istediğim soru şu: Üzülerek dinledim açıklamanızı. Off-shore'dan son bir ayda 
İmar Bankası olayında mevduata dönen bütün hesaplan, sizin açıklamanızdan muvazaalı suç
lamasıyla karşı karşıya bırakıldığı izlenimi doğdu bende; bu, oldukça yanlış bir açıklama. Bütün son 
bir ayda off-shore'dan mevduata dönen hesaplann tümünü muvazaalı kapsamında değerlendirerek, 
TMSF'ye bir ödeme planı, Anayasa Mahkemesinin iptali sonrasında, ya da bir tutum, davranış içine 
girecekken böyle bir yönlendirmede bulunuyorsunuz gibi geldi bana; bu, çok ters ve yanlış. Bakan
lar Kurulu, normal bonolann, normal devlet iç borçlanma senetlerinden mevduata dönen hesaplann 
ödenmesi konusunda Danıştayın, belirttiğiniz gibi, idarî düzenlemeyi iptal etmesiyle Bakanlar 
Kurulunun bir karar alacağını, bir plan içerisinde hareket edeceğini belirttiniz. Mademki millet
vekiliyiz, vekiliz, vekâletini yürüttüğümüz insanlar adına şunu sormak istiyorum: Bu insanlar bek
liyorlar Sayın Bakan. Bu insanlar örselendiler, bu insanlar aşındılar, bu insanlar yaşam güçlerini 
kaybettiler. Bunu ne zaman yapacaksınız, bir tarih verebilir misiniz? Bunu bekliyorlar. 

İkincisi: Anayasa Mahkemesinin iptal karanndan sonra, kıyı bankacılığından dönen hesaplar
la ilgili, muvazaalı olanlan ayıklamak elinizde, açıklamak elinizde, bunlan ayırt etmek elinizde, 
yani, kaynağı belli olan hak ya da helal kapsamında değerlendireceğiniz kazançlann, bu muvazaa 
tanımı içerisinde değerlendirilmeyen kısmı için ne zaman Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesin
de de bir ödeme planı alacaksınız? Off-shore'dan dönen bu tip insanlar da bunu bekliyorlar. 
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İhlas konusundaki gelişmeler bence çok acıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben yürekten kut
luyorum. Bu konuda, sizin açıklamalarınızdan da, Sayın Başbakanın tutumundan da, İktidar Par
tisindeki milletvekili arkadaşlarımdan bir kısmının yüreğinin buruk olduğunu da biliyorum. Bu 
konuda herhangi bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? 

Son olarak da, Sayın Yeni, bütün konuşanlara çok sataştı, çok söz attı. Ben şunu söylemek is
tiyorum; Samsun'u ben şöyle benzeteyim: Tıpkı vergi salan padişahın, halkın mutluluğunu görüp, 
onları oynarken tasvir eden fıkradaki gibi Samsun, Sayın Yeni. 

AHMET YENİ (Samsun) - Ayrı konuşalım onları, Samsun'u ayrı konuşalım. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Yani, herkes çok mutlu uygulamalardan, bütün köylüler çok mutlu, 

esnaf çok mutlu, herkes size müteşekkir, teşekkür ediyor(!) Samsun küçülüyor, Samsun göç 
veriyor... 

BAŞKAN - Soruya gelelim, soruya Sayın Koç, soruya... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Samsun çok büyük sıkıntı içinde; Siz kendinizi aldatmaya devam 

edin. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Teşek

kür ediyorum. 
Şimdi, bu bonolardan dönüşlerle, son bir aydaki dönüşlerle ilgili olarak şu an itibariyle herhan

gi bir tarih veremeyeceğim; ama, kısa zamanda işlemlerin tamamlanacağını umut ediyorum ve 
bunun için de çaba harcayacağım. 

Bu off-shore'larla ilgili olarak; yani, son bir ayda off-shor'dan mevduata dönenlerin tamamının 
muvazaalı sayılacağı gibi bir ifade kullandığımı zannetmiyorum veya öyle varsayılmalıdır diye bir 
izlenim oluşturacak şekilde de konuşmaya çalışmadım; ama, yapılacak olan şey şudur: TMSF 
tarafından bu hesaplardan hangilerinin muvazaalı olduğu tespit edilecektir, ona göre ödenecek veya 
ödenmeyecektir. Nitekim, İmar Bankası şube müdürlerinden bazılarının telefonuna bazı hesapları 
zorla off-shor'a geçirdikleriyle ilgili bilgiler de var. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Elinizde?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Evet, 

TMSF'nin elindedir. 
Tüm bu bilgiler de değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonucunda kararı verecek olan, 

ödeme planını yapacak olan doğrudan doğruya TMSF'dir. Bu konuda hükümetin herhangi bir yön
lendirmesi olamaz. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Diğeri için tarih verebilir misiniz? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Onunla ilgili olarak da tarih veremiyorum; ama, mümkün olduğunca hızlı olmasını temin etmeye 
çalışacağız. 

İhlasla ilgili konuyu zaten soru olarak düşünmedim, bir temenni olarak düşündüm; onun için 
cevaplandırmayalım diye düşünüyorum. 

Sağ olun. 
Teşekkürler Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Başka soru?.. Yok. 
O yüzden, soru-yanıt bölümü bitti. 
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Madde üzerinde 1 önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5387 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısının 121 inci maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Ali Kemal Kumkumoğlu Birgen Keleş 

Trabzon İstanbul İstanbul 

Enis Tütüncü Kemal Sağ Osman Kaptan 

Tekirdağ Adana Antalya 

Kâzım Türkmen Gürol Ergin Mustafa Özyürek 

Ordu Muğla Mersin 
"Fon'un meslek ve yönetim personelinin atanmalarında hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, iş

letme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde; mühendislik alanında lisans 
düzeyinde öğrenim görmüş olanlar için belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmaları şar
tı aranır. Fon'un meslek ve idarî personelinin yeterlik ve yarışma sınavları Fon tarafından 
çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir." 

BAŞKAN - Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergenin sahiplerinin isteği doğrultusun

da gerekçesini okutuyorum: 

Gerekçe: 

Bankacılık Kanununun 111 inci maddesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 
kamu tüzelkişiliğini haiz olduğu, 121 inci maddesinde Fonun her türlü personelinin bu Kanunun 
113 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hariç, diğer bentlerinde yer alan nitelikleri 
taşımalarının zorunlu olduğu, kadro karşılığı sözleşmeli çalışan Fon personelinin ücret, malî ve sos
yal haklar dışında, her türlü hak ve yükümlülükleri yönünden 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi bulunduğu belirtilmiştir. 

Bu durumda, Fon personelinin Anayasanın 128 inci maddesi bağlamında kamu görevlisi ol
duğu kuşkusuz bulunmasına karşın, bu maddede Fonun meslek ve idarî personelinin nitelikleri 
düzenlenmeyerek Kurum tarafından çıkarılacak yönetmeliğe bırakılmıştır. 

Anayasanın 128 inci maddesinde "memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atan
maları, görev ve yetkileri (...) diğer özlük işleri kanunla düzenlenir" denilmiştir. Devletin yürüt
mekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerini yerine getirenlerin görev ve sorumluluklannm yasalarla 
belirlenmesi ve buna uygun davranılması hukuk devletinin gereğidir. Anayasanın açıkça kanunla 
düzenleneceğini belirttiği bir konunun yönetmelikle düzenlenmesi, Anayasanın 128 inci maddesine 
ve yasa ile düzenlemenin, yasa ile yetkilendirme olmadığı Anayasa Mahkemesince birçok kez 
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karara bağlandığı için Anayasanın 7 nci maddesine aykırı düşmektedir. Bu nedenle işbu değişiklik 
önergesi verilmiştir. 

III. - YOKLAMA 
(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Toplantı yetersayısının aranılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Arkadaşlarımızın isimlerini tespit edeceğiz. 

Sayın Yücel Artantaş, Sayın Gökhan Durgun, Sayın Osman Özcan, Sayın Kemal Anadol, 
Sayın Mehmet Işık, Sayın Kemal Sağ, Sayın Muharrem Kılıç, Sayın Halil Unlütepe, Sayın Harun 
Akın, Sayın Hüseyin Ekmekcioğlu, Sayın Ziya Yergök, Sayın Haluk Koç, Sayın Rasim Çakır, Sayın 
Şerif Ertuğrul, Sayın Ahmet Ersin, Sayın Ali Kemal Kumkumoğlu, Sayın Yüksel Çorbacıoğlu, 
Sayın Tuncay Ercenk, Sayın Özlem Çerçioğlu, Sayın Mehmet Kesimoğlu. 

20 sayın üye yoklama istemişlerdir; yoklama yapacağız. 
Yoklama için 5 dakika süre veriyorum. 

Adlarını okuttuğum sayın üyelerin yoklama için elektronik cihaza girmemelerini rica 
ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklamaya başlandı) 
K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkanım, pusula gönderenler mükerrer olmasın efen

dim. Burada olup olmadıklarının kontrolünü istirham ediyorum. 

(Elektronik cihazla yoklamaya devam edildi) 
BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır; 184'ü geçiyor. 

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

5.- 02.07.2005 Tarihli ve 5387 Sayılı Bankacılık Kanunu ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1069) 
(S.Sayısı: 997) (Devam) 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

121 inci maddeyi kanuna ekli cetvellerle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek 
için 18 Ekim 2005 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 16.56 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sorusu 

ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7441) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

Karadeniz gezinizde, akaryakıt zamları ile ilgili olarak "Konuyu inceliyoruz. 
İlgililere 6 ay süre verdik. Bu süre sonunda buradaki adaletsizliği meydana 
çıkarırsak, tekrar yeni bir Kanunla akaryakıt işini Devlet olarak ele alırız. 20 günde 
3-4 defa zam olmaz. Bunu yeniden rayına oturtacağız. Bu iş yolgeçen hanına 
döndürülemez." yönünde açıklamalarda bulunmuştunuz. 

Bu çerçevede; 

1-özelleştirme idaresine bağlı olarak çalışan ve yönetimi bu idare 
tarafından belirlenen talimatları hükümetten alarak zamları yürürlüğe koyan 
TÜPRAŞ değil midir? 

2-Başbakan olarak, zaman zaman hem içeride, hem de dışarıda mevcut 
uygulamalar hakkında eleştirilerde bulunmaktasınız. Akaryakıt zamlarından 
şikayetçi iseniz, anormal boyutlara ulaşan ÖTV'yi düşürüp neden akaryakıt 
fiyatlarını ucuzlatmıyorsunuz? 

3 - TÜPRAŞ gibi bir dev tesisin satışının söz konusu olduğu bir ortamda 
"yeni bir Kanunla akaryakıt işini devlet olarak ele ahrız;"c(emekle;7 murat j 
edilen nedir? Bu serbest piyasa ekonomisinden dönüş yapıp, Devletçiliğe' 
yönelmenin bir işareti midir? Bu alıcılar için olumsuz îb'ir'mesaj değil midir? | 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Sayı :B.07.1.GİB.0.82-8211-467 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 1 3 . 1 0 . 0 5 * 0 5 3 4 8 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 13/07/2005 tarihli ve KAN. KAR. MD. 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7441 -12897/36687 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet ERASLAN'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Başbakanımızın da koordinatörlüğümde cevaplandırılmasını istediği, 7/7441 esas no.lu yazılı soru 
önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

Petrol ürünlerinin fiyatlandırılmasında 01/01/2005 tarihine kadar Otomatik Fiyatlandırma 
Sistemi (OFS) uygulanmaktaydı. Bu sistemde hampetrol ve petrol ürünlerinin alım, satım ve 
fıyatlandırma esasları 98/10745 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığınca belirlenmekteydi. Bu sistem çerçevesinde petrol ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesinde 
en önemli iki unsur uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru idi. Uluslararası petrol fiyatları ve döviz 
kurunda meydana gelen değişmelere paralel olarak petrol ürünlerinin fiyatları tespit edilmekteydi. 
Ancak petrol ürünlerinin fiyatlarında istikrarın sağlanması amacıyla uluslararası petrol fiyatları ve 
döviz kurunda meydana gelen değişimlere göre ÖTV tutarları arttırılıp azaltılarak fiyat istikrarı 
sağlanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, 01.01.2004-01.01.2005 tarihleri arasında süper benzin ve 
kurşunsuz benzinde 14 defa artış, 16 defa indirim; motorinde ise 17 defa artış, 19 defa indirim 
yapılmıştır. 

Diğer taraftan, 20/12/2003 tarih ve 25322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 01/01/2005 tarihinden itibaren akaryakıt ürünlerinin 
fiyatlandırılmaları serbest piyasa koşullarına bırakılmış olup, piyasa koşulları içerisinde oluşan fiyata 
Bakanlığımızın bir müdahalesi bulunmamaktadır. 11/01/2005 tarihinden bugüne kadar sıvılaştırılmış 
petrol gazı (LPG), 01/01/2005 tarihinden bugüne kadar ise diğer akaryakıt ürünleri üzerinden alınan 
ÖTV tutarlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

Ayrıca, ülkemizde akaryakıt ürünleri üzerindeki vergi yükü, bazı AB ülkelerinden yüksek 
olmakla birlikte bazı AB ülkesinden de düşük bulunmaktadır. Ayrıca, akaryakıt ürünlerine uygulanan 
vergi tutarlarının indirilmesi, uygulanmakta olan ekonomik program ve bütçe politikaları açısından 
kamu gelirlerinde ciddi bir dengesizliğe yol açacağından, şu an için bu ürünlerde uygulanan vergi 
tutarlarında herhangi bir vergi indirimi yapılması 

Bilgilerinize arz ederim. 

r, 

UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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TBMM B: 7 13 . 10 . 2005 O: 1 

2.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, akaryakıttaki vergi oranlarına ve kaybına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7676) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ekonominin temel girdi maliyetlerinden biri olan mazota Haziran 
2004'ten, Haziran' 2005'e bir yıllık sürede yaklaşık %45 oranında zam 
yapılmıştır.Bu zamlar halkı canından bezdirmiş iktidar erkini elinde bulunduran 
sizinde şikayetçi olmanıza neden olmuştur. Şöyle ki, kurşunsuz benzin 
fiyatındaki yükselişin yaklaşık yüzde %72'si Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 
artışından kaynaklanmaktadır. Kurşunsuz benzin 95 oktanın Tüpraş Fiyatı 583 
bin lira, buna 1 milyon 363 bin lira ÖTV, 400 bin lira KDV eklenmektedir. 
Dağıtım taşıma payı 256 bin liranın ilavesiyle 2 milyon 19 bin lira, pompa satış 
fiyatı ise 2 milyon 602 bin lira olmaktadır. 

Pompa satış fiyatı 2 milyon 602 bin lira olan 1 litre kurşunsuz benzin 
çıplak fiyatı yani rafineri çıkış fiyatının 583 bin lira olduğu dikkate alınırsa 
%300'e varan dolaylı vergilerle halkın nasıl soyulduğu kolayca görülmektedir. 
Bu açıklamalar doğrultusunda, 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

/fit 
Muhsin KOÇYİĞİT 

Diyarbakır Milletvekili 

Sorul-İktidar şikayet etme yeri değil, çözüm bulma yeridir, gerçeğinden 
hareket ederek akaryakîtnT"~rafıneri çıkış -fiyatına yaklaşık %.3.Qû!.LeTe„.varan-
oranda haksız ve adil olmayan bir şekilde yüklenen ÖTV'ni kaldırarak akaryakıt 
fiyatlarında indirime gitmek suretiyle halkı rahatlatmayı düşürtüyor musunuz?'-

Soru2- Akaryakıtta %300'lere varan yüksek vergi artışlarından 
kaynaklanan "Kaçak Akaryakıt" satışının neden olduğu yıjlık-vergrkaybı 2 
milyar dolar yani 3 Katrilyon liradır. Bunu ortadan kaldırj[nal^|çinJıiLgibi.. 
önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

Soru3-Anayasa ve yasalarımıza göre vergi koymak, kaldırmak ve 
değiştirmek parlamentonun (ve dolayısıyla Hükümetin) yetkisinde olduğuna 
göre şikayet yoluyla akaryakıttaki fiyat artışlarını petrol şirketleri ve kamu 
kuruluşlarının yöneticilerine yüklemeyi etik açısından doğru buluyor musunuz? 
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B:7 13 . 10 . 2005 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Sayı :B.07.1.GİB.0.82-8211-466 13.10.05*053484 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 13/07/2005 tarihli ve KAN. KAR.MD. 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7676-13046/36889 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Muhsin KOÇYİĞİT'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Başbakanımızın da koordinatörlüğümde cevaplandırılmasını istediği, 7/7676 esas no.lu yazılı 
soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

20/12/2003 tarih ve 25322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 01/01/2005 tarihinden itibaren akaryakıt ürünlerinin 
fîyatlandırılmaları serbest piyasa koşullarına bırakılmış olup, piyasa koşulları içerisinde 
oluşan fiyata Bakanlığımızın bir müdahalesi bulunmamaktadır. 11/01/2005 tarihinden bugüne 
kadar sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), 01/01/2005 tarihinden bugüne kadar ise diğer 
akaryakıt ürünleri üzerinden alınan ÖTV tutarlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
Ayrıca, akaryakıt ürünlerine uygulanan vergi tutarlarının indirilmesi, uygulanmakta olan 
ekonomik program ve bütçe politikaları açısından kamu gelirlerinde ciddi bir dengesizliğe yol 
açacağından, şu an için bu ürünlerde uygulanan vergi tutarlarında herhangi bir vergi indirimi 
yapılması düşünülmemektedir. 

Diğer taraftan, ülkemizde akaryakıt ürünleri üzerindeki vergi yükü, bazı AB ülkelerinden 
yüksek olmakla birlikte pek çok AB ülkesinden de düşük bulunmaktadır. Bu nedenle, son 
dönemlerde akaryakıt kaçakçılığında ciddi bir artış olduğu ve temel artış nedeninin başta 
ÖTV olmak üzere vergi dilimlerinin yüksek olmasından kaynaklandığı şeklindeki bir tespite 
Bakanlığımızca katılınması mümkün değildir. 

Öte yandan, akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili olarak Bakanlığımıza yapılan ihbarlar anında 
vergi incelemesine sevk edilmekte ve gerekli incelemeler yapılmaktadır. * * 

Bilgilerinize arz ederim. fs^ j£r 

Jfiıal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4 

7 NCİ BİRLEŞİM 
13 EKİM 2005 PERŞEMBE 

SAAT: 13.00 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R ALACAK İŞLER 

SEÇIM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L Î S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA D A İ R ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORLTLAR 

K A N U N TASARI ve TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İSLER 

E G E M E N L I K K A Y I T S I Z Ş A R T S I Z M İ L L E T İ N D İ R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- Genel Kurulun 13.10.2005 Perşembe günü 13.00 - 17.00 saatleri arasında çalışmalarını 

sürdürmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.10.2005 tarihli 5 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu * (10/16, 262) Esas Numaralı 
13.10.2005 Perşembe-Saat: 10.00 Meclis Araştırması Komisyonu 

13.10.2005 Perşembe - Saat: 13.30 
* Dışişleri Komisyonu 

13.10.2005 Perşembe - Saat: 10.30 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu 
13.10.2005 Perşembe - Saat: 11.00 

* Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 
13.10.2005 Perşembe - Saat: 13.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
13.10.2005 Perşembe - Saat: 13.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
7 NCİ BİRLEŞİM 13 EKİM 2005 PERŞEMBE SAAT: 13.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/698) (S. Sayısı: 985) (Dağıtma tarihi: 3.10.2005) 

2.- Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/719) (S. Sayısı: 986) (Dağıtma tarihi: 3.10.2005) 

02 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

03 _ SEÇIM 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

aCbe 

05 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

06- GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

07 - SÖZLÜ SORULAR 

jtfck 



08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Milli 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 - 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) 

3. - 2.7.2005 Tarihli ve 5387 Sayılı Bankacılık Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü 
Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1069) (S. Sayısı: 997) (Dağıtma tarihi: 10.10.2005) 

4. - 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) 

5. 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) 

6. 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) 

7. 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) 

8. 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) 

9. 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) 

10. 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) 

11. 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) 

12. 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) 

13. 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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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
14. 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) 

15. 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) 

16. 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) 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/945) (S. Sayısı: 825) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 
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26. 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) 

27. 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) 

28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 

33. 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) 

34. 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) 

35. 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) 

36. 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) 

37. 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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38. 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) 

39. 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) 

40. 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) 

41. 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) 

42. 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) 

43. 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) 

44. 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) 

45. 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) 

46. 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) 

47. 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) 

48. 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) 

49. 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) 
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50. 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) 

51. 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) 

52. 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) 

53. 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) 

54. X - WIPO Telif Hakları 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) 

55. 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) 

56. X - Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/967) (S. Sayısı: 976) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

57. X - (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/968) (S. Sayısı: 977) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

58. - 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) 
(Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

59. - 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) 

60. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 
Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 20.4.2005) 

61. 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) 

62. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfı'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) 

63. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 
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64. - 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) 

65. - 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) 

66. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. - 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) 

70. - 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) 

71. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumlan 
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) (*) 

72. - 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) (*) 

73. - 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) (*) 

74. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumlan 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) 

75. - 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) 

76. - 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) 

77. - 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) 
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78. - 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) 

79. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'in; 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) 

80. - 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) 

81. - 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) 

82. - 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) 

83. - 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) 

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - Artvin Milletvekili Orhan 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 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) 

87. - Konya Milletvekili Atilla Kart'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 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) 

88. - 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) 
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89. - 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) 

90. - 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) 

91. - 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) 

92. - 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) 

93. - 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) 

94. - 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) 

95. - 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 
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) 

96. - 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: 47l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

97. - 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) 
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98. - 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) 

99. - 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) 

100. - 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) 

101. - 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) 

102. - 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) 

103.- 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'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

104. - 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) 

105. - 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) 

106. - 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) 
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107. - 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) 

108. - 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) 

109. - 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) 

110.- 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) 

111. - 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) 

112.- 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) 

113. - 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) 

114.- 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 (3/220) (S. Sayısı: 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

115. - 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) 
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116.- 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) 

117.- 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) 

118.- 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) 

119.- 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) 

120. - 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) 

121. - 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) 

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 (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

123. - 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) 

124. - 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) 
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125. - 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) 

126. - 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) 

127. - 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) 

128. - 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) 

129. - 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) 

130. - 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) 

131. - 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) 

132. - 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) 

133. - 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 (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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134. - 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) 

135. - 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) 

136. - 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: 531'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

137. - 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) 

138. - 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) 

139. - 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) 

140. - 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) 

141. - 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) 
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142. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül 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 (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

143. - 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) 

144. - 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) 

145. - 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) 

146. - 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) 

147.- 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) 

148. - 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) 

149. - 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) 

150. - 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 (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

151. - 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 (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

152. - 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) 

153. - 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) 

154.- 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) 

155. - 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) 

156.- 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) 

157.- 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) 

158. - 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) 

159. - 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) 
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160. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'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 Ustün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

161.- Edirne Milletvekili Ali Ayağ'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 (3/313) (S.Sayısı: 547'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

162. - 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) 

163. - 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) 

164. - 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) 

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 (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

166. - 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) 

167. - 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) 

168.- 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 
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4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

169. - 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) 

170. - 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 
(3/337) (S.Sayısı: 551'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

171. - 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) 

172. - 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) 

173. - 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) 

174. - 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) 

175. - 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) 

176. - 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) 

177. - 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'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
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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) 

178. - 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) 

179. - 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 
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) 

180. - 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) 

181. - 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) 

182. - 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) 

183. - 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) 

184. - 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) 

185. - 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) 

186. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'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 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) 

187. - 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) 

188. - 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) 

189.- 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) 

190. - 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) 

191. - 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) 

192. - Erzurum Milletvekili 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) 

193. - 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) 

194. - 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) 
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195. - 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) 

196. - 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) 

197. - 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) 

198. - Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil'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 (3/406) (S. Sayısı: 576'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

199.- 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) 

200. - 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) 

201. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'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 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) 

202. - 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) 

203. - 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) 
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204. - 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) 

205. - 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) 

206. - 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) 

207. - 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 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) 

208. - 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) 

209. - 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) 

210. - 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) 

211.- 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) 

212.- 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 
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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) 

213.- 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) 

214. - 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) 

215. - 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) 

216. - 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) 

217. - 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) 

218. 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) 

219. - 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) 

220. - 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) 

221.- 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) 

- 2 5 - 7 NCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
222. - 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) 

223. 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) 

224. - 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) 

225. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, 
Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları 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) 

226. - Sıtma ve Frengi İlaçları 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) 

227. - 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) 

228. - 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) 

229.- 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) 

230. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

231. - 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) 

232. - 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) 

233. - 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) 

234. - 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 (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

235. - 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) 

236. - 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) 

237. - 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) 

238. - 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) 

239. - 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 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) 

240. - 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) 

241.- 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) 

242. - 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) 

243. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in 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 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) 

244. - 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) 

245. - 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) 

246. - 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) 

247. - Sivas Milletvekili Orhan Taş'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 (3/629) (S. Sayısı: 771 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

248. - 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 
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) 

249. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'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 (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

250. - 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) 

251.- 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) 

252. - Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun 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 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) 

253. - 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 l inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

254. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'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 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) 

255. - 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) 

256. - 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) 

257. - 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) 

258. - 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) 

259. - 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) 

260. - 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) 

261.-Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 
34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
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Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S. Sayısı: 886) 
(Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

262. - 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) 

263. - 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) 

264. - 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) 

265. - 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) 

266. - 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) 

267. - 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) 

268. - Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/955) (S. Sayısı: 914) (Dağıtma tarihi: 26.5.2005) 

269. - 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) 

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. - 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) 

276. 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 Tevfik Ziyaeddin Akbulut'un, Karayolları Trafik 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
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) 

277. 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) 

278. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1025) (S. Sayısı: 950) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

279. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S. Sayısı: 954) 
(Dağıtma tarihi: 24.6.2005) 

280. - 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) 

281. - 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) 

(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: 985) 

Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/698) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 1.11.2004 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-14724 
Konu: Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
tlgi: Adalet Bakanlığının 18.10.2004 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.64.2004-44532 

sayılı yazısı. 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a aykırı 

davranmak suçunu işlediği iddia olunan Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak hakkında 
tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 18.10.2004 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.64.2004-44532 
Konu: Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a aykırılık 

suçunu işlediği iddia olunan Yavuz Altınorak hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı 
geçenin, Kırklareli İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının 
kaldınlması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının 
14.9.2004 gün ve 2004/856 hazırlık 2004/7 fezleke sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim 
kılınmıştır. 

Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyannca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp 
kaldırılmaması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 27.6.2005 

Esas No.: 3/698 
Karar No.: 58 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Seçim propaganda yasağına aykırı hareket suçunu işlediği iddia olunan Kırklareli Milletvekili 
Yavuz Altınorak'ın hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Baş
bakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 
22 Haziran 2005 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kırklareli Milletvekili 
Yavuz Altınorak hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oyum var) 

Üye 
Ersönmez Yarbay 

Ankara 

Üye 
Güldal Akşit 

İstanbul 

Üye 
Kerim Özkul 

Konya 

Başkanvekili 
Semiha Öyüş 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Karşıyım, 
muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
İbrahim Hakkı Aşkar 

Afyonkarahisar 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Karşı oy, 

muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Mevlüt Akgün 
Karaman 

Üye 
Suat Kılıç 
Samsun 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Karşıyım, 

muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Mehmet Salih Erdoğan 
Denizli 

Üye 
Atilla Kart 

Konya 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 985) 
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Uye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 
Üye 

Fehmi Hüsrev Kutlu 
Adıyaman 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşıyım, 

uhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

Üye 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Üye 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Muhalifim, 
muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşıyım, 

muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oy) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Halil Özyolcu 
Ağrı 

Üye 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 
(Karşıyım, 

muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Mustafa Nuri Akbulut 
Erzurum 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasmı; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM karan ile kaldırabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidann 
keyfileşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalanna karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 985) 
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Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Milletvekiline isnad edilen suçun milletvekili seçilmeye engel bir nitelik taşıması halinde, 
dokunulmazlığın kaldırılmaması, bu suçtan milletvekilliği düşebilecek konumdakilerin milletvekil
liğinin sürdürülmesine de imkân tanımaktadır. Bu durumun ise, Anayasanın 76 ncı maddesi ile 
uyumsuz sonuçlara yol açacağı açıktır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Feridun Baloğlu 
Antalya 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

Feridun Avyazoğlu 
Çorum 

Oya Ar aslı 
Ankara 

m 

Atilla Kart 
Konya 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

Uğur Aksöz 
Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 985) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 986) 

Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç'un Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/719) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 15.12.2004 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-17035 
Konu: Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç'un Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 3.12.2004 tarih ve B.Ö3.0.CİG.0.00.00.02-1.128.68.2004/51592 

sayılı yazısı. 
Hakaret ve tehdit suçlarını işlediği iddia olunan Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç hak

kında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gön
derilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 3.12.2004 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.68.2004/51592 
Konu: Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç'un Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Hakaret ve tehdit suçlannı işlediği iddia olunan Fehmi Öztunç hakkında yapılan hazırlık soruş

turması sırasında adı geçenin, Hakkâri İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak Hakkâri Cumhuriyet Baş
savcılığının 28.10.2004 gün ve 2004/1233 hazırlık, 2004/57 fezleke sayılı yazısı ekinde alınmakla 
birlikte takdim kılınmıştır. 

Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 27.6.2005 

Esas No.: 3/719 
Karar No.: 60 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Hakaret ve tehdit suçlarını işlediği iddia olunan Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç hakkında 
düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldmlmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hak
kındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 22 Haziran 2005 tarihli toplantısında 
görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Hakkâri Milletvekili 
Fehmi Öztunç hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
\4ehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Ersönmez Yarbay 

Ankara 

Üye 
Güldal Aksi t 

İstanbul 

Üye 
Kerim Özkul 

Konya 

Başkanvekili 
Semiha Öyüş 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Karşıyım, 
muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
İbrahim Hakkı Aşkar 
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Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 
Üye 

Fehmi Hüsrev Kutlu 
Adıyaman 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşıyım, 

muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

Üye 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Üye 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Muhalifim, 
muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşıyım, 

muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oy) 

Üye 
Bekir Bozdağ 
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Uye 
Ramazan Can 
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Üye 

Halil Özyolcu 
Ağrı 

Üye 
Mehmet Küçükaşık 
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(Karşıyım, 
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Üye 

Mustafa Nuri Akbulut 
Erzurum 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM karan ile kaldırabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalanna katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidann 
keyfileşebilecek suç isnatlan veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
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Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Milletvekiline isnad edilen suçun milletvekili seçilmeye engel bir nitelik taşıması halinde, 
dokunulmazlığın kaldırılmaması, bu suçtan milletvekilliği düşebilecek konumdakilerin milletvekil
liğinin sürdürülmesine de imkân tanımaktadır. Bu durumun ise, Anayasanın 76 ncı maddesi ile 
uyumsuz sonuçlara yol açacağı açıktır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Feridun Baloğlu 
Antalya 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

Oya 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Ar aslı 
Ankara 

m 

Atilla Kart 
Konya 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

Uğur Aksöz 
Adana 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 997) 

2.7.2005 Tarihli ve 5387 Sayılı Bankacılık Kanunu ve 
Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/1069) 

Not: Kanun, Başkanlıkça Anayasa ile Plan ve Bütçe komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 22/07/2005 

Sayı:B.01.0.KKB.01-18/A-14-2005-6ll 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ: 07.07.2005 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-10376/31448 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca 02.07.2005 gününde kabul edilen 5387 sayılı 

"Bankacılık Kanunu" incelenmiştir: 
1- İncelenen Yasa'nın, 
a- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na ilişkin kurallar içeren onuncu kısmında yer 

verilen "Kurum personeli" başlıklı 92. maddesinde, 
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev 

ve hizmetlerin, bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, 
hukuk uzman ve yardımcıları ile bilişim uzman ve yardımcılarından oluşan meslek personeli ve 
yönetim personeli eliyle yürütüleceği, 

- Kurum'un her türlü personelinin, Yasa'nın 84. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi dışında, 
diğer bentlerindeki nitelikleri taşımalarının zorunlu olduğu, 

- Başkan yardımcıları, daire başkanları, müdürler, başkanlık müşavirleri ve meslek per
sonelinin kadro karşılığı sözleşmeli statüde çalıştırılacağı, 

- Kadro karşılığı sözleşmeli çalışan Kurum personelinin ücret, mali ve sosyal haklar dışında, 
diğer personelin ise, her türlü hak ve yükümlülükleri yönünden 657 sayılı Devlet Memurları 
Yasası'na bağlı bulunduğu, 

- Kurum'un anahizmet birimlerinde uzmanlık gerektiren işlerde meslek personeli çalıştırıl
masının esas olduğu, 

- Anahizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinde çalıştırılacak personelin niteliklerinin 
Başkan'ın önerisi üzerine Kurul'ca belirleneceği, 

- Bankacılık, hukuk ve bilişim uzman yardımcılığı ile bankalar yeminli murakıp yardımcılığına 
atanacakların merkezi yarışma sınavıyla belirlenenler arasından seçileceği, 

- Kurum'un meslek ve yönetim personelinin yeterlik ve yarışma sınavları, nitelikleri, çalışma 
yöntem ve ilkeleri ile ilgili diğer konuların Kurum'ca çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği, 
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b-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ilişkin kurallar içeren onikinci kısmında yer verilen "Fon 
personeli" başlıklı 121. maddesinde de, 

- Bu Yasa ile Fon'a verilen görevlerin gerektirdiği hizmetlerin, Fon avukatları, Fon denetçisi ve 
denetçi yardımcıları, Fon uzmanı ve uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ile yönetim 
personeli eliyle yürütüleceği, 

- Fon'un her türlü personelinin bu Yasa'nın 113. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi dışın
da, diğer bentlerindeki nitelikleri taşımalarının zorunlu olduğu, 

- Başkan yardımcıları, daire başkanları, müdürler, başkanlık müşavirleri ve meslek per
sonelinin kadro karşılığı sözleşmeli statüde çalıştırılacağı, 

- Fon'un kadro karşılığı sözleşmeli çalışan meslek personelinin ücret, mali ve sosyal haklar 
dışında her türlü hak ve yükümlülükleri yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na bağlı 
bulunduğu, 

- Fon'un anahizmet birimlerinde uzmanlık gerektiren işlerde meslek personeli çalıştırılmasının 
esas olduğu, 

- Fon denetçi yardımcılığı ile Fon uzman yardımcılığına atanacakların merkezi yarışma 
sınavıyla belirlenenler arasından seçileceği, 

- Fon'un meslek ve yönetim personelinin yeterlik ve yarışma sınavları, nitelikleri, çalışma yön
tem ve ilkeleri ile ilgili diğer konuların Fon tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceği, 

belirtilmiştir. 
Görüldüğü gibi, incelenen Yasa'nın 92 ve 121. maddelerinde, Kurum'un ve Fon'un sürekli 

görev ve hizmetlerinin meslek ve yönetim personeli eliyle yürütüleceği vurgulanmış; tüm per
sonelin, Yasa'nın 84 ve 113. maddelerinin birinci fıkralarının (d) bentleri dışında, diğer bentlerin
deki nitelikleri taşımalarının zorunlu olduğu kurala bağlanmıştır. 

Söz konusu 84 ve 113. maddelerin birinci fıkralarında Kurul üyeliklerine atanacaklarda 
aranacak koşullara yer verilmiştir. Aynı fıkraların ayrık tutulan (d) bentlerinde ise, Kurul üyelerinin 
hangi öğrenim dallarında eğitim görenler arasından atanabileceği açıklanmaktadır. 

Buna göre, incelenen Yasa'nın 92 ve 121. maddeleri uyarınca, Kurum'un ve Fon'un meslek ve 
yönetim personelinin, öğrenim durumuna ilişkin olanlar dışında, Kurul üyeleri için aranan koşulları 
taşıması gerekmektedir. 

Böylece, Yasa'da, Kurum ve Fon'un meslek personelinin hangi öğrenim düzeyinde ve hangi 
alanlarda eğitim görenler arasından seçileceği konusu açıkta bırakılmıştır. 

Yasa'nın 92 ve 121. maddelerinin son fıkralarında ise, Kurum'un ve Fon'un meslek ve yönetim 
personelinin niteliklerinin Kurum ve Fon tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği ön
görülmüştür. 

Ayrıca, 92. maddenin dördüncü fıkrasında, anahizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerin
de çalıştırılacak personelin niteliklerinin Başkan'ın önerisi üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denet
leme Kurulu'nca belirleneceği açıklanmıştır. 

Yasa'nın 82 ve 111. maddelerinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu'nun kamu tüzelkişiliğini haiz kurumlar olduğu belirtilmiş; 92 ve 121. mad
delerinde de meslek personelinin ücret, mali ve sosyal haklar dışında 657 sayılı Yasa kurallarına 
bağlı bulunduğu vurgulanmıştır. 
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Bu durumda, Kurum ve Fon personelinin, Anayasa'nm 128. maddesi bağlamında kamu görev
lisi olduğunda kuşku bulunmamaktadır. 

Anayasa'nın 128. maddesinin ikinci fıkrasında, kamu görevlilerinin niteliklerinin yasayla 
düzenleneceği öngörülmüştür. 

Bu nedenle, Kurum ve Fon'un meslek personelinin, görevlerinin önemi ve özelliği de 
gözetilerek, yükseköğretimin hangi dallarını bitirenler arasından seçileceğine Yasa'da yer verilmesi 
gerekirken, bu konunun yönetmeliğe bırakılması Anayasa'nın 128, maddesiyle bağdaşmamaktadır. 

2- Yasa'nın geçici 23. maddesinde, 
"506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirket

leri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için 
kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından aylık veya 
gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu mad
denin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilerek 506 sayılı 
Kanun kapsamına alınır. Devir tarihi itibarıyla sandık iştirakçileri 506 sayılı Kanun kapsamında 
sigortalı sayılırlar. 

Devre esas olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sandık iştirakçilerini istih
dam eden kuruluş ve sandığı temsilen birer üyenin katılımıyla oluşturulacak komisyonca her bir 
sandık için sandıktan ayrılan iştirakçiler de dahil olmak üzere, devir tarihi itibarıyla devredilen 
kişilerle ilgili olarak, sandıkların 506 sayılı Kanun kapsamındaki gelir ve giderleri dikkate alınarak 
yükümlülüğünün peşin değeri hesaplanır. Peşin değerin aktüeryal hesabında kullanılacak teknik faiz 
oranı olarak 30.6.2005 tarihi itibarıyla en uzun vadeli iskontolu Yeni Türk Lirası cinsinden ihraç 
edilmiş Devlet iç borçlanma senedinin ihraç anındaki nominal faiz oranının Orta Vadeli Programda 
açıklanan tüketici fiyat indeksi yıl sonu enflasyon hedefi kullanılarak reel hale getirilen faiz oranı 
esas alınarak belirlenir. 

Belirlenen peşin değer, onbeş yıldan fazla olmamak üzere, yıllık eşit taksitlerle her yıl için ay
rı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Dev
let iç borçlanma senetlerinin yıllık ortalama nominal faizi üzerinden sandıklardan ve bu sandık iş
tirakçilerini istihdam eden kuruluşlardan müteselsilen Sosyal Sigortalar Kurumunca 506 sayılı 
Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

Devir işlemi tamamlanıncaya kadar, sandık iştirakçilerine sağlanan sosyal sigorta yardımları ile 
iştirakçilerin primlerinin tahsiline ilgili sandık mevzuat hükümlerine göre sandıklarca devam edilir. 

Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerin devrinden sonra sandıklar, 506 sayılı Kanunun ön
gördüğü sosyal haklarının ve ödemelerinin üzerinde sağladıkları sosyal sigorta haklarına ve 
ödemelerine devam edebilirler. 

Devralınan iştirakçilerin hizmet yılları ve primleri ödemek veya ödemiş olmak suretiyle 506 
sayılı Kanuna göre emsallerine uygun olarak intibaklarının yapılması da dahil olmak üzere, bu mad
denin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Komisyonun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirlenir. 

Söz konusu sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlar ile kurum bu madde uy
gulamasına ilişkin tüm işlemler nedeniyle doğacak her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır." 

düzenlemesine yer verilmiştir. 
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Düzenlemede, 
- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası'nın geçici 20. maddesi kapsamındaki kurumların personeli 

için kurulmuş bulunan özel sosyal güvenlik sandıkları iştirakçileri ile bu sandıkların malullük, yaş
lılık, ölüm sigortalarından aylık alanların ve bunların hak sahiplerinin, herhangi bir işleme gerek 
kalmaksızın üç yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumu'na devredilerek 506 sayılı Yasa kapsamına 
alınacakları, 

- Özel sandık iştirakçilerinin, devir günü itibariyle 506 sayılı Yasa kapsamında sigortalı 
sayılacakları, 

- Devredilecek her bir sandığın yükümlülüğünün hesaplanacak peşin değerinin, onbeş yıl için
de, yıllık eşit taksitlerle sandıklardan ve bu sandıkların iştirakçilerini çalıştıran kuruluşlardan 
"müteselsilen" tahsil edileceği, 

- Sosyal Sigortalar Yasası kapsamına alınan özel sandık iştirakçilerinin 506 sayılı Yasa kap
samındaki emsallerine uygun olarak intibaklarının yapılacağı, 

- Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, iştirakçilere özel sandıktan sağlanan sosyal sigorta 
yardımlarının sürdürüleceği, 

- Devirden sonra, özel sandıkların, 506 sayılı Yasa'da öngörülenin üzerinde sağladıkları sosyal 
sigorta haklarını ve ödemelerini sürdürebilecekleri, 

öngörülmüştür. 
Böylece, geçici 23. madde düzenlemesi ile, 
- 506 sayılı Yasa kapsamında bulunmayan özel sosyal güvenlik sandıklarının iştirakçilerinin, 

bu kuruluşlardan aylık alanlarla gelir bağlanmış olanların ve bunların hak sahiplerinin özel hukuk
tan doğan sigorta ilişkileri sona erdirilmekte, 

- Bu gibiler 506 sayılı Yasa kapsamına alınarak özel hukuk kurallarına göre elde ettikleri aylık 
ve diğer sosyal hakları kısmen de olsa ellerinden alınmakta, 

- Buna karşılık özel sosyal güvenlik sandıkları ve bu gibileri çalıştıran kuruluşlar Sosyal Sigor
talar Kurumu'na borçlandırılmakta, 

- Özel sandıkların, mali güçleri kalmayacağı için, sosyal sigorta yardımlarını sürdürmeleri ey
lemli olarak olanaksız kılınmaktadır. 

11.05.1976 günlü, 1992 sayılı Yasa ile 506 sayılı Yasa'ya eklenen, 
- 506 sayılı Yasa'nın geçici 20. maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, 

ticaret ve sanayi odaları, borsalar ya da bunların oluşturdukları birliklerde yeni işe girecek personeli 
506 sayılı Yasa kapsamına alan, 

- Çalışmakta olanların, özel sandıkların ve bu sandıklardan aylık alan ya da gelir elde edenlerin 
Sosyal Sigortalar Kurumu'na devrini öngören, 

ek 1. maddesi, Anayasa Mahkemesi'nin 25.01.1977 günlü, E. 1976/36, K. 1977/2 sayılı kararıy
la iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı 1961 Anayasası döneminde alınmıştır. Ancak, 
karara dayanak oluşturan kurallara 1982 Anayasası'nda da yer verilmiştir. 

Gerçekten, 1961 Anayasası'nın 2. maddesindeki sosyal hukuk devleti ilkesine, 42. maddesin
deki çalışma hakkı ve ödevine, 48. maddesindeki sosyal güvenlik hakkına ilişkin düzenlemelere 
1982 Anayasası'nın sırasıyla 2, 49 ve 60. maddelerinde yer verildiği görülmektedir. Bu nedenle, 
kararın gerekçeleri geçerliliğini sürdürmektedir. 
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Anayasa Mahkemesi kararında da belirtildiği gibi; 
Anayasa'nın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin bir "sosyal hukuk devleti" olduğu belir

tilmiş; 49. maddesinde, Devlet'in, çalışanların yaşam düzeyini yükseltmek, çalışma yaşamını geliş
tirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve çalışma barışını sağlamak için gerekli 
önlemleri alacağı vurgulanmış; 60. maddesinde, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu, 
Devlet'in, bu güvenliği sağlayacak gerekli önlemleri alacağı ve örgütü kuracağı kurala bağlanmış; 
65. maddesinde de, Devlet'in, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu 
görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine 
getireceği açıklanmıştır. 

Anayasa'nın 49 ve 60. maddelerindeki kurallar, 2. maddesinde vurgulanan "sosyal hukuk dev
leti" ilkesini pekiştiren ve bunun gerçekleşmesini sağlayan düzenlemelerdir. 

Kalkınma ve çağdaş uygarlığa ulaşma çabası içinde olan ülkemizde, sosyal güvenlik örgüt
lerinin tümünün Devlet'çe kurulamayacağı gerçeğini gözönüne alan Anayasa koyucu, ekonomik ve 
sosyal amaçlara ulaşma ödevi yönünden Devlet'i, ancak mali kaynaklarının yeterliği ölçüsünde 
yükümlü saymıştır. 

Anayasa'nın anılan kuralları uyarınca, Devlet, mali kaynaklarının gücüne göre sosyal sigortalar 
ve sosyal yardım örgütlerini ya kendisi kurmak ya da kaynakları yeterlilik göstermiyor yahut güven
liğin daha elverişli olarak sağlanacağı anlaşılıyorsa, kurdurmak ve onu gözetip denetlemek ödevin-
dedir. 

Sosyal hukuk devletinin temel amacı, sosyal hakların ve bu bağlamda sosyal güvenliğin en iyi, 
en güvenilir ve en etkin biçimde sağlanmasıdır. Bunun için Devlet ya kendisi bu işi üstlenerek sos
yal güvenlik hakkını sağlayacak ya da kendi dışında bu hakkın sağlanmasına olanak yaratarak 
kurulan örgütü denetleyecektir. 

506 sayılı Yasa'nm geçici 20. maddesinde, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret ve 
sanayi odaları, borsalar ve bunların oluşturduktan birliklerin personeli, maddede saptanan koşul
ların belirtilen süre içinde yerine getirilmesi durumunda Sosyal Sigortalar Yasası kapsamı dışında 
tutulmuş ve bu kuruluşlar personeli için özel sosyal güvenlik sandıklarını kurmuşlardır. 

Yasa koyucu, yine geçici 20. madde ile, özel sosyal güvenlik sandıklarını Çalışma, Maliye, 
Sanayi ve Ticaret bakanlıklarının birlikte denetimine bağlı kılmış ve özel sandıklarla ilgili kuruluş
ları, bu bakanlıklarca alınması gerekli görülen önlemleri yerine getirmekle yükümlü tutmuştur. 

Böylece, geçici 20. madde kapsamındaki personelin sosyal güvenlik hakkı, genel sosyal 
güvenlikten daha iyi durumda olacak biçimde sağlanmış ve güvenceye alınmıştır. 

Özel sosyal güvenlik sandıkları ile bunlardan yararlananların genel sosyal sigortalar kapsamına 
alınmaları için, önemli ve haklı nedenlerin olması ve bunların ortaya konulması gerekir. Yapılan 
denetimler sonunda bu kuruluşların sosyal güvenliği sağlayamayacak duruma düştüğünün saptan
ması, alınacak önlemlere karşın aktüeryal açıklarının giderilemeyecek düzeye ulaştığının anlaşıl
ması ya da Devlet'in mali gücünün bu alana da el atacak düzeye yükselmesi gibi nedenler, böyle bir 
işlemin haklı dayanağını oluşturabilecektir. 

Oysa, 506 sayılı Yasa'nın yürürlüğe girmesinden bu yana, geçici 20. maddede denetimle görev
lendirilen bakanlıklarca, özel sosyal güvenlik sandıklarının, mensuplarının sosyal güvenlik hak
larını sağlayamayacak duruma düşmüş oldukları saptanmamıştır. 

Başka bir anlatımla, özel statüde kurulan sosyal sigorta örgütlerinin, mensuplarının haklarını 
karşılayamayacak biçimde kötü yönetildiği ve ilgililerin sosyal güvenlik haklarını tehlikeye düşür
düğü ortaya konulmamıştır. 
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Tersine, özel sosyal güvenlik kuruluşlarının, mensuplarına, Devlet'in kurduğu sosyal sigorta 
örgütünden daha üstün yararlar sağladığı bilinen bir gerçektir. 

Açıklarının kapatılması için bundan böyle banka kaynaklarından yararlanamayacak olan özel 
sosyal güvenlik sandıklarının mali durumlarının zayıflayabileceği, dolayısıyla bu sandıkların men
suplarının sosyal güvenlik haklarını yeterince karşılayamayacakları ve bu sandıklardan yararlanan
ların zarar göreceği gibi varsayımların haklı neden oluşturmayacağı ortadadır. 

Çünkü, ilgili kuruluşa hiçbir mali yükü olmayan, kendi geliriyle mensuplarının sosyal güven
lik haklarını üst düzeyde sağlamayı sürdüren pekçok özel sosyal güvenlik sandığının bulunması, 
yukarıda öne sürülen savı çürütmeye yeterlidir. 

Üstelik, incelenen Yasa kuralında, yalnız bankaların değil, sigorta ve reasürans şirketlerinin, 
ticaret ve sanayi odalarının, borsaların ya da bunların oluşturduğu birliklerin personeli için kurul
muş bulunan özel sosyal güvenlik sandıklarının iştirakçileri ile bu sandıklardan aylık alanların ve 
gelir elde edenlerin de Sosyal Sigortalar Kurumu'na devredilerek 506 sayılı Yasa kapsamına alın
maları öngörülmektedir ki, bu da yine yukarıdaki savı geçersiz kılan bir başka göstergedir. 

Sonuç olarak, ilgili kuruluşlara hiçbir mali yükü olmayan, kendi gelirleriyle mensuplarının sos
yal güvenlik haklarını en iyi biçimde karşılamayı sürdüren özel sandıkları Sosyal Sigortalar 
Kurumu bünyesine aktaran, incelenen Yasa'nın geçici 23. maddesinin haklı bir gerekçesinin ol
madığı açıktır. 

Haklı bir neden ortaya konulmaksızın, Devlet'in kurduğu örgütten daha üstün sosyal güvenlik 
hakkı sağlayan özel sosyal güvenlik sandıklarına el atılması, Anayasa'nın 2. maddesindeki sosyal 
hukuk devleti ilkesi ve 60. maddesiyle bağdaşmamaktadır. 

Her ne kadar, geçici 23. maddenin beşinci fıkrasında, 
"Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerin devrinden sonra sandıklar, 506 sayılı Kanunun ön

gördüğü sosyal haklarının ve ödemelerinin üzerinde sağladıkları sosyal sigorta haklarına ve 
ödemelerine devam edebilirler." 

düzenlemesine yer verilmiş ise de; devir nedeniyle hesaplanacak borç sonucu kaynakları büyük 
ölçüde Sosyal Sigortalar Kurumu'na aktarılan, iştirakçisi kalmayacağı için prim gelirinden de yok
sun kalacak olan özel sandıkların ek ödeme yapma ya da diğer sosyal hakları sürdürme olanağı 
bulamayacakları için, bu kural da yukarıda varılan sonucu etkileyici nitelikte değildir. 

Bu nedenlerle, incelenen Yasa'nın, 506 sayılı Yasa'nın geçici 20. maddesi uyarınca oluşturulan 
özel sosyal güvenlik sandıkları iştirakçilerinin, bu sandıklardan aylık alan ve gelir elde edenlerin ve 
bunların hak sahiplerinin özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan sosyal güvenlik haklarını büyük öl
çüde kaybetmelerine yol açacak olan geçici 23. maddesi, Anayasa'nın 2. maddesindeki sosyal 
hukuk devleti ilkesi ve 60. maddesine uygun düşmemektedir. 

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 5387 sayılı "Bankacılık 
Kanunu", 92, 121 ve geçici 23. maddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce bir kez daha 
görüşülmesi için, Anayasa'nın değişik 89 ve 104. maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet SEZER 
Cumhurbaşkanı 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 1/1069 7.10.2005 

Karar No.: 50 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilerek, 3.7.2005 tarihinde yayımlanmak üzere Cum

hurbaşkanlığına sunulan 2.7.2005 tarihli ve 5387 sayılı "Bankacılık Kanunu" Cumhurbaşkanınca 
Anayasanın 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca bir daha görüşülmek üzere 22.7.2005 tarihinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmiş ve Başkanlıkça geri gönderme tezkeresi 
ile birlikte 19.9.2005 tarihinde tali komisyon olarak Anayasa Komisyonuna, esas komisyon olarak 
da Komisyonumuza havale edilmiştir. Söz konusu Kanun, Komisyonumuzun 6.10.2005 tarihinde 
yapmış olduğu 1 inci birleşimde, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Bankalar 
Birliği yetkilileri ve bankalarca kurulmuş bulunan özel emeklilik sandıklarının temsilcilerinin de 
katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Cumhurbaşkanlığının geri gönderme tezkeresinde; 
- Yasanın 92 vel21 inci maddelerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonunun meslek ve yönetim personelinin, öğrenim durumuna ilişkin olanlar dışın
da, Kurul üyeleri için aranan koşullan taşıması gerektiği belirtilerek meslek personelinin hangi öğ
renim düzeyinde ve hangi alanlarda eğitim görenler arasından seçileceği konusunun açık bırakıldığı, 

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kamu 
tüzel kişiliğini haiz kurumlar olması ve meslek personelinin ücret, malî ve sosyal haklar dışında 657 
sayılı Yasa kurallarına bağlı bulunması nedeniyle, Kurum ve Fon personelinin, Anayasanın 128 in
ci maddesi bağlamında kamu görevlisi olduğu, bu nedenle; Kurum ve Fonun meslek personelinin, 
görevlerinin önemi ve özelliği de gözetilerek, yükseköğretimin hangi dallarını bitirenler arasından 
seçileceğine Yasada yer verilmesi gerekirken, bu konunun yönetmeliğe bırakılmasının Anayasanın 
128 inci maddesiyle bağdaşmadığı, 

- Yasanın Geçici 23 üncü maddesi ile; 506 sayılı Yasanın Geçici 20 nci maddesi kapsamında 
bulunan özel sosyal güvenlik sandıklarının iştirakçilerinin, bu kuruluşlardan aylık alanlarla gelir bağ
lanmış olanların ve bunların hak sahiplerinin özel hukuktan doğan sigorta ilişkilerinin sona erdirildiği, 
506 sayılı Yasa kapsamına alınarak özel hukuk kurallarına göre elde ettikleri aylık ve diğer sosyal hak
larının kısmen de olsa ellerinden alındığı ve bununla birlikte özel sosyal güvenlik sandıklan ve bu 
gibileri çalıştıran kuruluşlann Sosyal Sigortalar Kurumuna borçlandırıldığı ve böylelikle özel sandık-
lann malî güçleri kalmayacağı için, sosyal sigorta yardımlannı sürdürmelerinin eylemli olarak olanak
sız kılındığı, 

- Kalkınma ve çağdaş uygarlığa ulaşma çabası içinde olan ülkemizde, sosyal güvenlik örgüt
lerinin tümünün Devlet tarafından kurulamayacağı gerçeğini göz önüne alan Anayasa koyucunun, 
ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşma ödevi yönünden Devleti, ancak malî kaynaklarının yeterliği 
ölçüsünde yükümlü saydığı, 

- Anayasanın, Devlete, malî kaynaklarına göre sosyal sigortalar ve sosyal yardım örgütlerini 
kurmak, kaynaklarının yetersiz olması ya da sosyal güvenliğin daha elverişli olarak sağlanacağının 
anlaşılması halinde ise, başkalarına kurdurmak ve bunları gözetip denetlemek ödevini yüklediği, 

- Özel sosyal güvenlik sandıkları ile bunlardan yararlananların genel sosyal sigortalar kap
samına alınmaları için önemli ve haklı nedenlerin olması ve bunların ortaya konulması gerektiği, 
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- Yapılan denetimler sonunda bu kuruluşların sosyal güvenliği sağlayamayacak duruma düştüğünün 
saptanması, alınacak önlemlere karşın aktüeryal açıklarının giderilemeyecek düzeye ulaştığının anlaşıl
ması ya da Devletin malî gücünün bu alana da el atacak düzeye yükselmiş olması gibi nedenlerin, özel 
sandıkların Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesine aktarılmasının haklı dayanağını oluşturabileceği, 

- Oysa özel statüde kurulan sosyal sigorta sandıklarının, mensuplarının haklarını kar
şılayamayacak biçimde kötü yönetildiğinin ve ilgililerin sosyal güvenlik haklarını tehlikeye düşür
düğünün, denetimle görevlendirilen bakanlıklarca ortaya konulmadığı gibi, mensuplarına Devletin 
kurduğu sosyal sigorta örgütünden daha üstün yararlar sağladığının da bilinmekte olduğu, 

- İlgili kuruluşa hiçbir malî yükü olmayan, kendi geliriyle mensuplarının sosyal güvenlik hak
larını üst düzeyde sağlamayı sürdüren pek çok özel sosyal güvenlik sandığının bulunmasının; açık
larının kapatılması için bundan böyle banka kaynaklarından yararlanamayacak olan özel sosyal 
güvenlik sandıklarının malî durumlarının zayıflayabileceği, dolayısıyla bu sandıkların mensup
larının sosyal güvenlik haklarını yeterince karşılayamayacakları ve bu sandıklardan yararlananların 
zarar göreceği gibi varsayımları yersiz hale getirdiği, 

- Haklı bir neden ortaya konulmaksızın, Devletin kurduğu örgütten daha üstün sosyal güvenlik 
hakkı sağlayan özel sosyal güvenlik sandıklarına el atılarak, 506 sayılı Yasanın geçici 20 nci maddesi 
uyarınca oluşturulan özel sosyal güvenlik sandıkları iştirakçilerinin, bu sandıklardan aylık alan ve gelir 
elde edenlerin ve bunların hak sahiplerinin özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan sosyal güvenlik hak
larını büyük ölçüde kaybetmelerine yol açacak olan geçici 23 üncü maddenin, Anayasanın 2 nci mad
desindeki sosyal hukuk devleti ilkesi yanında 60 inci maddesi ile de bağdaşmadığı, 

- Anayasa Mahkemesinin benzer nitelikteki bir düzenlemeyi 1961 Anayasası döneminde iptal 
ettiği ve iptal gerekçesinde yer alan sosyal hukuk devleti ilkesi ve diğer kuralların 1982 Anayasası 
için de geçerliliğini koruduğu, 

gibi hususlara yer verilmiştir. 
Komisyonumuzda Kanunun geri gönderilen maddeleri üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yeterince tartışılmadan kabul edildiği 

ve Kanunun sadece geri gönderilen maddelerinin değil tamamının tartışılmasının yerinde olacağı, 
- Anayasada kamu görevlilerinin niteliklerinin kanunla düzenlenmesinin öngörüldüğü, bu 

nedenle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda 
çalışan personelin niteliklerinin yasayla belirlenmesinin Anayasal bir zorunluluk olduğu, 

- Cumhurbaşkanınca geri gönderilen geçici 23 üncü maddenin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ
lık Sigortası Kanunu Tasarısının içinde yer almasının daha uygun olacağı, 

- Hükümetin, özel sosyal güvenlik sandıklarının Sosyal Sigortalar Kurumuna devrini gerek
tirecek haklı gerekçeler ortaya koymadığı, aynca, devir işlemlerinin Hazineye malî yük getirip 
getirmediğinin Komisyona sunulacak bilgiler ışığında titizlikle değerlendirilmesi gerektiği, 

- Kanunda devri öngörülen sandıkların personelinin durumlarının açıklığa kavuşturulmadığı, 
bu durumun sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmadığı, 

şeklindeki değerlendirmeleri müteakip, Hükümet adına yapılan açıklamada; 
- Kamu personeli olmak için gerekli genel niteliklerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun

da sayıldığı, her bir kamu personelinde aranılacak özel niteliklerin kanunla düzenlenmesine gerek 
olmadığı, bu nedenle Anayasaya aykırılık iddiasının haklı bulunmadığı, 

- Cumhurbaşkanı tarafından ileri sürülen Anayasaya aykırılık iddiasının, ne Komisyonda 
yapılan görüşmeler sırasında ne de Genel Kurulda, iktidar veya muhalefet partisi milletvekilleri 
tarafından dile getirildiği, 
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- Hükümetin sosyal güvenliği tek bir çatı altında toplama politikasını benimsediği ve geçici 23 
üncü madde ile getirilen düzenlemenin de bu amaca yönelik olduğu, 

- Özel sandıkların bankalar için bir risk alanı oluşturduğu ve yapılan düzenleme ile ülkemiz
deki bankacılık sisteminin riskten arındırılmasının amaçlandığı, 

- Bankacılık sistemi içerisinde yaşanan krizler nedeniyle bankaların personel sayısının azal
ması neticesinde prim toplanılamadığından sandıkların zor duruma düştüğü, ancak yapılan düzen
lemede ortaya çıkabilecek olan açığın banka tarafından giderilmesi öngörüldüğü için Hazineye her
hangi bir yük getirilmediği, 

ifade edilmiştir. 
Kanunun maddeleri üzerinde yukarıda belirtilen görüşlerin ifade edilmesinden sonra maddeler 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Sait Açba 

Afyonkarahisar 
Kâtip 

Mehmet Sekmen 
İstanbul 

Üye 
Osman Kaptan 

Antalya 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 
Üye 

Alaattin Büyükkaya 
İstanbul 

Üye 
Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 
(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 
Y. Selahattin Beyribey 

Kars 
Üye 

Mikail Arslan 
Kırşehir 

Üye 
Muharrem Doğan 

Mardin 

Üye 
0. Seyfi Terzibaşıoğlu 

Muğla 

Başkanvekili 
M. A itan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Üye 

Halil Aydoğan 
Afyonkarahisar 

Üye 
M. Mesut Özakcan 

Aydın 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 
Ahmet İnal 

Batman 
Üye 

A. Kemal Kumkumoğlu 
İstanbul 

(Karşı oy yazım ektedir) 
Üye 

M. Mustafa Açıkalın 
İstanbul 

Üye 
Mustafa Elitaş 

Kayseri 
Üye 

Muzaffer Baştopçu 
Kocaeli 

Üye 
Mustafa Özyürek 

Mersin 
(Ayrışık oyum var) 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 

Sözcü 
Sabahattin Yıldız 

Muş 
Üye 

Mehmet Zekai Özcan 
Ankara 

Üye 
A. Kemal Deveciler 

Balıkesir 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Osman Nuri Filiz 

Denizli 
Üye 

Birgen Keleş 
İstanbul 

(Karşı oy yazım ektedir) 
Üye 

Bülent Baratalı 
İzmir 

(Ayrışık oy yazım ektedir) 
Üye 

Taner Yıldız 
Kayseri 

Üye 
Hasan Fehmi Kinay 

Kütahya 
Üye 

Gürol Ergin 
Muğla 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Cemal Uysal 
Ordu 
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Üye Üye Üye 
Kazım Türkmen Musa Uzunkaya Sabahattin Cevheri 

Ordu Samsun Şanlıurfa 
(İmzada bulunamadı) 

Üye Üye 
M. Ergun Dağcıoğlu M. Akif Hamzaçebi 

Tokat Trabzon 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

AYRIŞIK OY 
1. Bankacılık Kanununun 92 nci maddesinin dördüncü ve son fıkrası ile 121 inci maddenin son fıkrası 
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanması uygun bulunmayan, 5387 sayılı "Bankacılık 

Kanunu", 92, 121 ve geçici 23 üncü maddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha 
görüşülmesi için, Anayasa'nın değişik 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına geri gönderilmiştir. 

Bankacılık Kanununun 92 ve 121 inci maddelerinin son fıkralarında, Kurum'un ve Fon'un 
meslek ve yönetim personelinin niteliklerinin Kurum ve Fon tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenleneceği öngörülmüştür. 

Ayrıca, 92 nci maddenin dördüncü fıkrasında, anahizmet, danışma ve yardımcı hizmet birim
lerinde çalıştırılacak personelin niteliklerinin Başkan'ın önerisi üzerine Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulunca belirleneceği açıklanmıştır. 

Bankacılık Kanununun 82 ve 111 inci maddelerinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu ile Tasarruf Mevduatı-Sigorta Fonu'nun kamu tüzelkişiliğini haiz kurumlar olduğu belir
tilmiş; 92 ve 121 inci maddelerinde de meslek personelinin ücret, mali ve sosyal haklar dışında 657 
sayılı Yasa kurallarına bağlı bulunduğu vurgulanmıştır. 

Bu durumda, Kurum ve Fon personelinin, Anayasa'nın 128 inci maddesi bağlamında kamu 
görevlisi olduğunda kuşku bulunmamaktadır. Buna göre, düzenleme, Anayasa'nın "Memurların ve 
diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri... diğer özlük işleri kanunla 
düzenlenir." diyen 128 inci maddesine aykırıdır. Devletin yürütmekle yükümlü olduğu kamu hiz
metlerini yerine getirenlerin görev ve sorumluluklarının yasalarla belirlenmesi ve buna uygun dav-
ranılması hukuk devletinin gereğidir. Anayasa'nın açıkça kanunla düzenleneceğini belirttiği bir 
konunun yönetmelikle düzenlenmesi Anayasa'nın, 128 inci maddesine ve yasa ile düzenlemenin, 
yasa ile yetkilendirme olmadığı Anayasa Mahkemesince birçok kez karara bağlandığı için 
Anayasa'nın 7 nci maddesine aykırıdır. 

2. Bankacılık Kanununun Geçici 23 üncü maddesi 
Sayın Cumhurbaşkanı'nın geri gönderme gerekçesinde de belirtildiği üzere Geçici 23 üncü 

maddede yapılan düzenleme ile; 
- 506 sayılı Yasa kapsamında bulunmayan özel sosyal güvenlik sandıklarının iştirakçilerinin, 

bu kuruluşlardan aylık alanlarla gelir bağlanmış olanların ve bunların hak sahiplerinin özel hukuk
tan doğan sigorta ilişkileri sona erdirilmekte, 

- Bu gibiler 506 sayılı Yasa kapsamına alınarak özel hukuk kurallarına göre elde ettikleri aylık 
ve diğer sosyal hakları kısmen de olsa ellerinden alınmakta, 

- Buna karşılık özel sosyal güvenlik sandıkları ve bu gibileri çalıştıran kuruluşlar Sosyal Sigor
talar Kurumu'na borçlandırılmakta, 
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- Özel sandıkların, mali güçleri kalmayacağı için, sosyal sigorta yardımlarını sürdürmeleri ey
lemli olarak olanaksız kılınmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi'nin 25.1.1977 günlü, E.1976/36, K.1977/2 sayılı kararında (R.G.9.7.1977, 
sa.15932, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı 1961 Anayasası döneminde alınmıştır. Ancak, karara 
dayanarak oluşturan kurallar 1982 Anayasası'nda da yer almıştır) belirtildiği üzere; özel sosyal 
güvenlik sandıklan ile bunlardan yararlananların genel sosyal sigortalar kapsamına alınmaları için, 
önemli ve haklı nedenlerin olması ve bunların ortaya konulması gerekir. Yapılan denetimler sonun
da bu kuruluşların sosyal güvenliği sağlayamayacak duruma düştüğünün saptanması, alınacak ön
lemlere karşın aktüeryal açıklarının giderilemeyecek düzeye ulaştığının anlaşılması ya da Devletin 
mali gücünün bu alana da el atacak düzeye yükselmesi gibi nedenler böyle bir işlemin haklı 
dayanağını oluşturabilecektir. 

Bu nedenle bu konuda yapılacak bir düzenleme ancak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası'nın 
geçici 20 nci maddesi kapsamındaki kurumların personeli için kurulmuş bulunan özel sosyal güven
lik sandıkları iştirakçileri ile bu sandıkların malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarından aylık alanların 
ve bunların hak sahiplerinin tümünün değil ancak mensuplarının sosyal güvenlik haklarını sağ
layamayacak duruma düşmüş oldukları saptananların Sosyal Sigortalar Kurumu'na devrini öngör
mesi halinde Anayasa'ya uygun olur. Tabi ki bu düzenleme kazanılmış hakları korumalıdır. 

Geçici 23 üncü maddenin belirtilen şekilde bir değişiklik yapılmadan aynen kabul edilmesi 
halinde, böyle bir düzenleme; Anayasa'nın 2 nci maddesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin bir "sosyal 
hukuk devleti" olduğu hükmüne, Anayasa'nın 49 uncu maddesinin Devlet'in çalışanların yaşam 
düzeyini yükseltmek, çalışma yaşamını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek 
ve çalışma barışını sağlamak için gerekli önlemleri alacağı hükmüne, Anayasa'nın 60 inci mad
desinin herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu, Devlet'in bu güvenliği sağlayacak gerekli ön
lemleri alacağı ve örgütü kuracağı hükmüne ve Anayasa'nın 65 inci maddesinin Devlet'in, sosyal ve 
ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri 
gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getireceği hükmüne aykırı düşecektir. 

Düzenleme bu şekliyle anılan sandıkların mensubu olan yaklaşık 300.000 kişilik bir kitlenin 
kazanılmış haklarını ellerinden almaktadır. Düzenleme bu şekliyle de Anayasa'ya aykırıdır. 

Öte yandan Bankacılık Kanunu Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında 
komisyon toplantılarının son gününde sabaha karşı verilen bir önerge ile Tasarıya dahil edilen bu 
madde gerçekte halen Plan ve Bütçe Komisyonunun gündeminde olan Sosyal Güvenlik Yasa 
Tasarısında düzenlenmekteydi. Sosyal Güvenlik Sisteminin bütünlüğü içinde değerlendirilmesi 
gereken bir konunun ilgili Tasarıdan koparılarak Bankacılık Yasasına eklenmesini her şeyden önce 
ilke olarak doğru bulmuyoruz. 

Ayrıca bu madde kapsamına alınan sandıkların mali açıdan zor durumda olup olmadıkları, ak
tüeryal dengelerinin bugün ve gelecekteki durumun ne olduğu hükümet tarafından ortaya konul
mamış, komisyon üyeleri ve kamuoyu bilgilendirilmemiştir. Bu çerçevede eğer sandıkların varlık 
kaynaklarının kötü yönetilmesi nedeniyle bugün veya gelecekte zor duruma düşmeleri söz konusuy
sa buradan kaynaklanacak mali yükümlülüğün de Hazine'nin sırtına yüklenmesinin söz konusu ol
maması gerekir. Bu sorumluluk kaynakların kötü kullanılması ölçüsünde sandık yönetimlerine, 
dolayısıyla bankalara da ait olmalıdır. Böyle bir durumun olup olmadığı konusunda komisyon bil
gilendirilmemiştir. 

Düzenleme, bu şekliyle sosyal güvenlik sistemine ilişkin olmaktan çok banka piyasasındaki 
satışları kolaylaştırmak amacını taşımaktadır. Bu kolaylaştırma iştirakçilerin kazanılmış haklarının 
ellerinden alınması pahasına yapılmaktadır. 
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Sosyal Güvenlik Kurumlarının tek çatı altında birleşmesini gerçekleştirecek bir yasal düzen
leme yapılmadan yukarıda belirttiğimiz hususları kapsayacak, endişeleri giderecek nitelikte dahi ol
sa bir yasal düzenleme yapılmasını da doğru bulmuyoruz. 

M. Akif Hamzaçebi Birgen Keleş Osman Kaptan 
Trabzon İstanbul Antalya 

M. Mesut Özakcan A. Kemal Kumkumoğlu Kemal Kılıçdaroğlu 
Aydın İstanbul İstanbul 

Bülent Baratalı Mustafa Özyürek 
İzmir Mersin 
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ANAYASANIN 89 UNCU VE 104 ÜNCÜ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
MADDELERİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞ- KABUL ETTİĞİ METİN 
KANINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK 
ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN 

BANKACILIK KANUNU BANKACILIK KANUNU 

Kanun No. S387 Kabul Tarihi: 2.7.2005 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, fınansal 

piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, 
kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, 
tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin 
korunmasına ilişkin usûl ve esasları düzen
lemektir. 

Kapsam 
MADDE 2.- Türkiye'de kurulu mevduat 

bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve 
yatırım bankaları, yurt dışında kurulu bu 
nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleri, 
fınansal holding şirketleri, Türkiye Bankalar 
Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Ban
kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bunların 
faaliyetleri bu Kanun hükümlerine tâbidir. 

Özel kanunlarla kurulmuş olan bankalar 
hakkında da kanunlarında yer alan hükümler 
saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümleri uy
gulanır. 

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 
genel hükümler tatbik olunur. 

Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasında; 
İlişkili Bakan: Başbakan veya görevlen

direceği Devlet Bakanını, 
Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denet

leme Kurulunu, 
Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denet

leme Kurumunu, 
Başkan: Bankacılık Düzenleme ve Denet

leme Kurulu Başkanını, 
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(Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Kabul Ettiği Metin) 

Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası Anonim Şirketini, 
Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu, 
Fon Kurulu: Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu Kurulunu, 
Fon Başkanı: Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu Kurulu Başkanını, 
Kredi kuruluşu: Mevduat bankalarını ve 

katılım bankalarını, 
Kuruluş birlikleri: Türkiye Bankalar Bir

liği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğini, 
Banka: Mevduat bankaları ve katılım ban

kaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını, 
Mevduat bankası: Bu Kanuna göre kendi 

nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi 
kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gös
teren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu 
nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubelerini, 

Katılım bankası: Bu Kanuna göre özel cari 
ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve 
kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet 
gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu 
nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubelerini, 

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna 
göre mevduat veya katılım fonu kabul etme 
dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere 
faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla ken
dilerine verilen görevleri yerine getiren 
kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki 
kuruluşların Türkiye'deki şubelerini, 

Finansal holding şirketi: İçlerinden en az 
bir tanesi bir kredi kuruluşu olmak şartıyla bağ
lı ortaklıklarının tümü veya çoğunluğu kredi 
kuruluşu veya finansal kuruluş olan şirketi, 

Şube: Elektronik işlem cihazlarından 
ibaret birimler hariç olmak üzere, bankaların 
bağımlı bir parçasını oluşturan ve bu kuruluş
ların faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını 
kendi başına yapan, sabit ya da seyyar bürolar 
gibi her türlü işyerini, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 997) 



- 1 5 -

(Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Kabul Ettiği Metin) 

Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
Merkez şube: Yurt dışında kurulu bir ban

kanın Türkiye'de açtığı şubeyi, birden fazla 
şubenin olması hâlinde ise Kuruma bildirilecek 
ve Kurulca onaylanacak şubeyi, 

Fon bankası: Mülga 3182 sayılı Bankalar 
Kanunu, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 
4389 sayılı Bankalar Kanunu ve bu Kanun 
uyarınca temettü hariç ortaklık hakları ile 
yönetimi ve denetimi Fona intikal eden ban
kalar ile Fonun çoğunluk hissesine sahip ol
duğu bankaları, 

Finansal kuruluş: Kredi kuruluşları dışın
da kalan ve sigortacılık, bireysel emeklilik 
veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulun
mak veya bu Kanunda yer alan faaliyet 
konularından en az birini yürütmek üzere 
kurulan kuruluşlar ile kalkınma ve yatırım ban
kaları ve finansal holding şirketlerini, 

Kontrol: Bir tüzel kişinin; sermayesinin, 
asgarî yüzde ellibirine sahip olma şartı aran
maksızın, çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı 
olarak sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip 
olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde 
bulundurulması veya diğer hissedarlarla 
yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının 
çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması 
suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim 
kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu 
atayabilme ya da görevden alma gücünün elde 
bulundurulmasını, 

Ana ortaklık: Kontrolündeki ortaklıklar ile 
Kurul tarafından belirlenen usûl ve esaslarla 
tanımlanan ortaklıkların finansal tablolarını 
kendi nezdinde konsolide eden banka veya 
finansal holding şirketini, 

Bağlı ortaklık: Ana ortaklığın kontrolü al
tında faaliyet gösteren ortaklıkları, 

Nitelikli pay: Bir ortaklığın sermayesinin 
veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak 
yüzde on veya daha fazlasını teşkil eden paylar 
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(Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Kabul Ettiği Metin) 

Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
ile bu oranın altında olsa dahi yönetim kurul
larına üye belirleme imtiyazı veren payları, 

Hâkim ortak: Bir ortaklığı doğrudan ya da 
dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol 
eden gerçek veya tüzel kişiyi, 

Yöneticiler: Bankanın yönetim kurulu, 
denetim komitesi ve kredi komitesi başkan ve 
üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardım
cıları ve imza yetkisine sahip mensuplarından; 
bölge müdürleri, şube müdürleri ve genel 
müdürlük merkez teşkilatında yer alan bölüm, 
kısım, grup ve bunlara eşdeğer isimler altında 
faaliyet gösteren birimlerin yöneticilerini, 

Mevduat: Yazılı ya da sözlü olarak veya 
herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiy
le ivazsız veya bir ivaz karşılığında, istendiğin
de ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere 
kabul edilen parayı, 

Tasarruf mevduatı: Mevduat bankaları 
nezdinde açtırılan, gerçek kişilere ait ve mün
hasıran çek keşide edilmesi dışında ticari iş
lemlere konu olmayan mevduat hesaplarını, 

Özel cari hesap: Katılım bankalarında 
açılabilen ve istenildiğinde kısmen veya 
tamamen her an geri çekilebilme özelliği taşıyan 
ve karşılığında hesap sahibine herhangi bir getiri 
ödenmeyen fonların oluşturduğu hesaplan, 

Katılma hesabı: Katılım bankalarına 
yatırılan fonların bu kurumlarca kullandırıl
masından doğacak kâr veya zarara katılma 
sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine ön
ceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen 
ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edil
meyen fonların oluşturduğu hesaplan, 

Katılım fonu: Katılım bankaları nezdinde 
açtırılan gerçek ve tüzel kişilere ait özel cari 
hesap ve katılma hesaplarında yer alan parayı, 

Destek hizmeti kuruluşu: Kurulca belir
lenecek esaslar çerçevesinde Merkez Bankası 
tarafından kurulmuş ya da Merkez Bankası bün
yesinde faaliyet gösterenler ile Sermaye 
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(Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Kabul Ettiği Metin) 

Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
Piyasası Kurulunun denetiminde bulunan takas, 
saklama ve merkezi kayıt hizmeti kuruluşları 
hariç, bu Kanun kapsamındaki kuruluşlara ana 
hizmetlerinin uzantısı veya tamamlayıcısı 
niteliğinde hizmet veren kuruluşları, 

Kıyı bankacılığı: Bankacılık faaliyetleri, 
kurulu bulunulan ülke harici ile sınırlı tutulan 
veya ülke genelinde uygulanan ekonomik ve 
malî mevzuata tâbi olmayan ya da kurulu 
bulunulan ülkede yerleşik olanlardan mevduat 
ve fon kabulünün yasaklandığı bankacılığı, 

İfade eder. 
Faaliyet konuları 
MADDE 4.- Bankalar, diğer kanunlarda ön

görülen hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda 
belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebilirler: 

a) Mevduat kabulü. 
b) Katılım fonu kabulü. 
c) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette 

kredi verme işlemleri. 
d) Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi 

işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesap
larının kullanılması dahil her türlü ödeme ve 
tahsilat işlemleri. 

e) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iş
tirası işlemleri. 

f) Saklama hizmetleri. 
g) Kredi kartları, banka kartları ve seyahat 

çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bun
larla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri. 

h) Efektif dahil kambiyo işlemleri; para 
piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli 
maden ve taşların alımı, satımı veya bunların 
emanete alınması işlemleri. 

i) Ekonomik ve fınansal göstergelere, ser
maye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 
madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem söz
leşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden 
fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık 
yapıdaki fınansal araçların alımı, satımı ve 
aracılık işlemleri. 
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j) Sermaye piyasası araçlarının alım ve 

satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü 
işlemleri. 

k) Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya 
halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri. 

1) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye 
piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım 
satımının yürütülmesi işlemleri. 

m) Başkaları lehine teminat, garanti ve 
sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi 
garanti işleri. 

n) Yatırım danışmanlığı işlemleri. 
o) Portföy işletmeciliği ve yönetimi. 
p) Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez 

Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluş
turulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen 
yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlem
lerine ilişkin piyasa yapıcılığı. 

r) Faktöring ve forfaiting işlemleri. 
s) Bankalararası piyasada para alım satımı 

işlemlerine aracılık. 
t) Finansal kiralama işlemleri. 
u) Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik 

aracılık hizmetleri. 
v) Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler. 
Mevduat bankaları birinci fıkranın (b) ve 

(t), katılım bankaları (a), kalkınma ve yatırım 
bankaları (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 
faaliyetleri gerçekleştiremezler. 

Dolaylı pay sahipliği 
MADDE 5.- Bu Kanunun uygulanmasında, 

gerçek kişilere ait dolaylı pay sahipliğinin belir
lenmesinde, bir gerçek kişi ile eş ve çocuklarına 
ve bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları or
taklıklara veya bu kişi veya ortaklıkların ayrı ay
rı veya birlikte kontrol ettikleri ortaklıklara ait 
paylar birlikte dikkate alınır. Tüzel kişilere ait 
dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesinde, bun
lara ait paylar ile bunların kontrol ettikleri ortak
lıklara ait paylar birlikte hesaplanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl 
ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. 
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İKİNCİ KISIM 
İzne Tâbi İşlemler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Faaliyet İzinleri 
Kuruluş veya Türkiye'de şube ve tem

silcilik açma izni 
MADDE 6.- Türkiye'de bir bankanın 

kurulmasına veya yurt dışında kurulmuş bir 
bankanın Türkiye'deki ilk şubesinin açılmasına, 
bu Kanunda öngörülen şartların yerine getiril
mesi kaydıyla Kurulun en az beş üyesinin aynı 
yöndeki oyuyla alınacak kararla izin verilir. 

İzin için yapılacak başvurulara ve iznin 
verilmesine ilişkin usûl ve esaslar Kurulca 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İzne ilişkin 
karar, başvurunun yapıldığı ya da başvuruda 
eksiklik bulunması hâlinde, istenilen bilgi ve 
belgelerin tamamlandığı tarihten itibaren üç ay 
içinde ilgiliye bildirilir. Eksikliklerin altı ay 
içinde giderilmemesi hâlinde başvuru geçersiz 
hale gelir. 

Türkiye'de münhasıran kıyı bankacılığı 
faaliyetinde bulunmak üzere banka kurulması 
veya yurt dışında kurulu bankalarca bu amaçla 
şube açılması, bunların faaliyet alanları ile 
fınansal raporlama ve denetim usûlleri ve 
faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak dur
durulması hususları Kurul kararıyla belirlenir. 

Yurt dışında kurulu bankalar, mevduat 
veya katılım fonu kabul etmemek ve Kurulca 
belirlenecek esaslara göre faaliyet göstermek 
kaydıyla, Kurulun izni ile Türkiye'de temsil
cilik açabilirler. 

Kuruluş şartları 
MADDE 7.- Türkiye'de kurulacak bir ban

kanın; 
a) Anonim şirket şeklinde kurulması, 
b) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarıl

ması ve tamamının nama yazılı olması, 
c) Kurucularının bu Kanunda belirtilen 

şartlan haiz olması, 
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d) Yönetim kurulu üyelerinin bu Kanunun 

kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen 
nitelikleri ve plânlanan faaliyetleri gerçekleş
tirebilecek meslekî tecrübeyi haiz olması, 

e) Öngörülen faaliyet konularının plân
lanan malî, yönetim ve organizasyon yapısı ile 
uyumlu olması, 

f) Nakden ve her türlü muvazaadan âri 
olarak ödenmiş sermayesinin en az otuzmilyon 
Yeni Türk Lirası olması, 

g) Ana sözleşmesinin bu Kanun hüküm
lerine uygun olması, 

h) Kurumun etkin denetimini engel
lemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısı ve 
organizasyon şemasına sahip olması, 

i) Konsolide denetimini engelleyici 
nitelikte herhangi bir hususun bulunmaması, 

j) Öngörülen faaliyet konularına ait iş plân
larını, kuruluşun malî yapısı ile ilgili projek
siyonlarını sermaye yeterliliğini de içerecek 
şekilde, ilk üç yıl için bütçe plânını ve yapısal 
örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programını 
iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi de 
dahil olmak üzere ibraz etmesi, 

Şarttır. 
Kalkınma ve yatırım bankaları için öden

miş sermaye, birinci fıkranın (f) bendinde 
belirtilen tutarın üçte ikisinden az olamaz. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve 
esaslar Kurulca belirlenir. 

Kurucularda aranan şartlar 
MADDE 8.- Bankaların kurucu ortak

larının; 
a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hüküm

lerine göre müflis olmaması, konkordato ilân 
etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden 
yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş ol
maması ya da hakkında iflasın ertelenmesi 
kararı verilmiş olmaması, 

b) Bu Kanunun 71 inci maddesi uygulanan 
bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe gir-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 997) 



- 2 1 -

(Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Kabul Ettiği Metin) 

Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
meşinden önce Fona devredilmiş olan ban
kalarda nitelikli paya sahip olmaması veya 
kontrolü elinde bulundurmaması, 

c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî 
tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan fınansal 
kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma 
ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü 
hariç ortaklık haklan ile yönetim ve denetimi 
Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve 
mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve 
yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona 
intikalinden veya bankacılık yapma ve mev
duat ve katılım fonu kabul etme izin ve yet
kileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip 
olmaması veya kontrolü elinde bulundur
maması, 

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa 
uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk 
Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır 
hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca 
üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırıl
mamış olması veya mülga 3182 sayılı Ban
kalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kal
dırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu 
Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkın
da mevzuatın hapis cezası gerektiren hüküm
lerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk 
Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelik
li zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan
ma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile is
timal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan 
kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara 
fesat karıştırma, karapara aklama veya Dev
letin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet 
sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik 
alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı 
suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, 
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Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı 
suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet 
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı dev
letlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçak
çılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten 
hükümlü bulunmaması, 

e) Gerekli malî güç ve itibara sahip bulun
ması, 

f) İşin gerektirdiği dürüstlük ve yeterliliğe 
sahip olması, 

g) Tüzel kişi olması hâlinde, risk grubu ile 
birlikte ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması, 

Şarttır. 
Bankaların tüzel kişi kurucu ortaklarının 

doğrudan veya dolaylı olarak nitelikli paya 
sahip gerçek kişi ortaklarının bu maddenin 
birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) 
bentlerinde yer alan şartları taşıması gerekir. 

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası an
laşmalarla kurulmuş çok taraflı kredi kuruluş
ları ve fınansal kuruluşlar hakkında bu mad
denin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uy
gulanmaz. 

Merkezi yurt dışında bulunan ban
kaların Türkiye'de şube açma şartları 

MADDE 9.- Kurulca belirlenen usûl ve 
esaslar çerçevesinde gerekli izni alarak Tür
kiye'de şube açmak suretiyle faaliyet gös
terecek yurt dışında kurulu bir bankanın; 

a) Merkezinin bulunduğu ülkede esas 
faaliyetlerinde yasaklamanın bulunmamış olması, 

b) Merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili 
denetim merciinin Türkiye'de faaliyet göster
mesine ilişkin olumsuz görüşünün bulun
maması, 

c) Ödenmiş sermayesinin Türkiye'ye tah
sis edilen kısmının 7 nci maddede belirtilen 
miktardan az olmaması, 

d) Müdürler kurulu üyelerinin, kurumsal 
yönetim hükümlerinde belirtilen şartları ve 
plânlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek mes
lekî tecrübeyi haiz olmaları, 
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e) İzin kapsamındaki faaliyet konularına 

ait iş plânlarını, ilk üç yıl için bütçe plânını ve 
yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet 
programını ibraz etmesi, 

f) Dahil olduğu grubun ortaklık yapısının 
şeffaf ve açık olması, 

Şarttır. 
Merkezinin bulunduğu ülkedeki yerel 

düzenlemelere aykırılıkları nedeniyle faaliyeti 
yasaklanan konularda faaliyet izni verilmez. 

Faaliyet izni 
MADDE 10.- Bu Kanunun 6 ncı maddesi 

çerçevesinde kuruluş veya Türkiye'de şube aç
ma izni alan bankaların, Kuruldan ayrıca 
faaliyet izni alması şarttır. Bir beyanname ile 
yapılacak başvuru üzerine verilecek izin, Kurul 
tarafından aksi kararlaştırılmış olmadıkça, 4 
üncü maddede belirtilen bütün faaliyetleri aynı 
maddenin son fıkrasındaki sınırlamalar çer
çevesinde kapsar. Verilen faaliyet izinleri Res
mî Gazetede yayımlanır. Kararın, ilk izin baş
vurusunun yapıldığı tarihten itibaren en geç üç 
ay içinde verilmesi gerekir. 

Kurum, bu Kanun ve bu Kanuna 
dayanılarak yapılan düzenlemelerdeki şartları 
taşımayanlara gerekli düzeltmeleri yapmaları ve 
eksiklikleri tamamlamaları için altı ayı geç
memek üzere süre verir. Bu süre içinde yeniden 
başvuranlar hakkında yapılan inceleme 
sonucunda durumları uygun bulunmayanlara 
verilmiş olan kuruluş izni geçersiz olur ve 
sonuç yazılı olarak bildirilir. Kuruluş izni almış 
olan bankaların faaliyete geçebilmesi için; 

a) Sermayesinin nakit olarak ödenmiş ve 
plânlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek 
düzeyde olması, 

b) Kurucuları tarafından 7 nci maddede 
belirtilen asgarî sermayenin yüzde onu tutarın
daki sisteme giriş payının en az dörtte birinin 
Fon hesabına yatırıldığına dair belgenin ibraz 
edilmesi, 
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c) Faaliyetlerinin kurumsal yönetim 

hükümlerine uygunluğunu sağlaması ve yeterli 
personel ve teknik donanıma sahip olması, 

d) Yöneticilerinin, kurumsal yönetim 
hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olması, 

e) Kurulca faaliyet konularını yürütebile
cek yeterliliğe sahip olunduğu kanaatine varıl
ması, 

Gerekir. 
Sisteme giriş payının ödenmeyen kıs

mının, faaliyete geçiş tarihinden itibaren 
Kurulca belirlenecek ödeme plânı çerçevesinde 
Fon hesabına yatırılacağına ilişkin taahhüt
namenin Kuruma ibrazı zorunludur. Sisteme 
giriş payı bir defaya mahsus olmak üzere alınır. 
Banka hissedarları sisteme giriş payının öden
mesinden müteselsilen sorumludurlar. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl 
ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir. 

Kuruluş izninin iptali 
MADDE 11.- Bir bankanın kuruluş izni; 
a) İznin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış 

olması, 
b) Kuruluş izninin verildiği tarihten 

itibaren dokuz ay içerisinde faaliyet izni için 
başvurulmaması, 

c) Kuruluş izninden vazgeçildiğinin beyan 
edilmesi, 

d) İznin verilmesinde aranan şartların, 
faaliyete geçilinceye kadar kaybedilmesi, 

e) Faaliyet izni alınamamış olması, 
f) İradi olarak bu Kanunun 4 üncü mad

desinde belirtilen faaliyetlerin tümünden vaz
geçilmesi ve iradi tasfiyenin tamamlanması, 

g) Devrolunan bankanın birleşme veya 
bölünme işlemlerinin tamamlanması, 

h) Bu Kanunun 106 ncı maddesi kap
samında tasfiye veya iflas takibatının tamam
lanması, 

Hâllerinden herhangi birinin gerçekleş
mesi durumunda, Kurulun en az beş üyesinin 
aynı yöndeki oyuyla alman kararla iptal edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 997) 



— 25 — 

(Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Kabul Ettiği Metin) 

Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
Faaliyet izninin iptali veya sınırlandırıl

ması 
MADDE 12.- Bir bankanın, faaliyet iz

ninin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış olması 
veya faaliyet izninin alınmasından itibaren altı 
ay içinde faaliyete geçilmemesi ya da bir yıl 
içinde kesintisiz altı ay süre ile faaliyette 
bulunulmamış olması hâlinde faaliyet izni iptal 
edilir. Faaliyet izninin alındığı tarihten itibaren 
bir ay içerisinde ilgili kuruluş birliğine üye 
olunmaması veya sisteme giriş payının kalan 
taksitlerinin Fon hesabına yatırılmamış olması 
ve bu yükümlülüklerin Kurum tarafından 
yapılan uyarıya rağmen yerine getirilmemesi 
durumunda, bu Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri dışında 
kalan faaliyet konuları Kurulca tek tek sınır
lanabilir. 

Bu kararlar ilgililere yazılı olarak bildirilir 
ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

Türkiye'de şubesi bulunan yurt dışında 
kurulu bankaların, kurulu bulundukları ülkede 
herhangi bir nedenle faaliyet izninin kaldırıl
ması, faaliyetlerinin durdurulması, iflas veya 
tasfiyelerine karar verilmesi veya konkordato 
ilân etmeleri hâlinde, bunların Türkiye'deki 
şubelerinin faaliyet izinleri Kurul tarafından 
kaldırılır. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) veya (b) bentleri kapsamında bir 
kredi kuruluşuna verilen yetkinin Kurul tarafın
dan kaldırılması, faaliyet izninin kaldırılması 
hükmündedir. 

Yurt içinde şube açma 
MADDE 13.- Kurulca belirlenecek esas

lara ve bu Kanunda yer alan kurumsal yönetim 
hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulmuş ol
ması ve Kuruma bildirilmesi şartıyla bankalar
ca yurt içinde şube açılması serbesttir. 
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Sınır ötesi faaliyetler 
MADDE 14.- Türkiye'de kurulan ban

kaların, kıyı bankacılığı bölgeleri de dahil ol
mak üzere yurt dışında şube veya temsilcilik 
açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş or
taklıklara katılmaları, bu Kanunda yer alan 
kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu 
hükümlere ve Kurulca belirlenecek esaslara 
uyulması kaydıyla Kurulun iznine tâbidir. 

Bağımsız denetim, değerleme, 
derecelendirme ve destek hizmeti kuruluş
larının yetkilendirme izni 

MADDE 15.- Bankaların bağımsız dene
tim, değerleme, derecelendirme ve destek hiz
meti faaliyetlerini gerçekleştirecek olan 
kuruluşların yetkilendirilmesine, yetkilerinin 
geçici veya sürekli olarak kaldırılmasına 
Kurulca karar verilir. Buna ilişkin usûl ve esas
lar ilgili meslek birliklerinin görüşü alınarak 
Kurulca belirlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ana Sözleşmeye İlişkin Hükümler 

Ana sözleşme değişiklikleri 
MADDE 16.- Bankaların ana sözleşme 

değişikliklerinde Kurumun uygun görüşü 
aranır. Kurumca uygun görülmeyen değişiklik
ler genel kurulda karara bağlanamaz. Kurumun 
uygun görüşü alınmaksızın yapılan ana sözleş
me değişiklikleri Ticaret Siciline tescil 
edilemez. Ana sözleşme değişikliği için bu 
Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen izin, 
onay veya olumlu görüş başvuruları, yetkili 
mercilerce onbeş iş günü içinde cevaplandırılır. 

Bankalar ana sözleşmelerini güncel olarak 
internet sayfalarında yayınlar. Ana sözleş
melerin güncelleştirilmesi, değişikliklerin ger
çekleştiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde 
yapılmak zorundadır. 

Sermaye artırımları 
MADDE 17.- Sermaye artırımlarının, her 

türlü muvazaadan âri olarak, ilgili mevzuatla 
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ilâve edilmesine izin verilen kaynaklar hariç, iç 
kaynaklara başvurulmadan nakden ödenmesi 
şarttır. Sermaye artırımının Ticaret Siciline tes
cil edilmesinde Kurumun uygun görüşü aranır. 

Sermayenin mevzuata aykırı olarak artırıl
dığı tespit edilen kısmı, özkaynak hesabında 
dikkate alınmaz. 

Bu madde kapsamında sermaye artırımına 
ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 

Pay edinim ve devirleri 
MADDE 18.- Bir kişinin, bir bankada 

doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla 
sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasını tem
sil eden paylan edinmesi veya bir ortağa ait 
doğrudan veya dolaylı payların sermayenin 
yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuzüç veya yüz
de ellisini aşması sonucunu veren pay edinim
leri ile bir ortağa ait payların, bu oranların al
tına düşmesi sonucunu veren pay devirleri 
Kurulun iznine tâbidir. 

Yönetim kuruluna veya denetim komi
tesine üye belirleme imtiyazı veren payların 
tesisi, devri veya yeni imtiyazlı pay ihracı 
yukarıdaki oransal sınırlara bakılmaksızın 
Kurulun iznine tâbidir. 

Bu izinlerin verilmesinde, bankanın dev
ralınan hisselerinin nominal değerinin yüzde 
biri oranında devir payının devralan tarafından 
Fona yatırılması zorunludur. 

Ortak sayısının beşten aşağı düşmesine yol 
açan işlemler ile izin alınmadan yapılan pay devir
leri pay defterine kaydolunmaz. Bu hükme aykırı 
olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüz
dür. Oy hakkı edinilmesi ve hisseler üzerinde in
tifa hakkı tesisinde de bu hüküm uygulanır. 

Nitelikli paya sahip olan ortakların 
kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır. 
Kurucularda aranan nitelikleri kaybeden 
nitelikli paya sahip ortaklar temettü dışındaki 
ortaklık haklarından yararlanamaz. Bu halde, 
diğer ortaklık hakları Kurumun bildirimi 
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üzerine Fon tarafından kullanılır. Bu ortaklar 
sermayedeki doğrudan ve dolaylı payları yüzde 
onun altına düşene kadar rüçhan haklarını kul
lanamazlar. 

Bir bankanın sermayesinin yüzde on veya 
daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin pay
larının doğrudan veya dolaylı olarak birinci fık
rada belirtilen oranlar veya esaslar dahilinde el 
değiştirmesi, devralacak ortağın kurucularda 
aranan nitelikleri taşıması şartıyla Kurulun iz
nine tâbidir. 

Kurulun izni olmadan payların devredil
mesi hâlinde, bu paylara ait temettü hariç or
taklık hakları Fon tarafından kullanılır. 

Hisseleri borsada işlem gören bankaların 
hisselerinin borsadan alınması ve bir bankanın 
hisselerinin 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 
hükümlerine göre icra dairesinden satın alın
ması durumunda gerçekleştirilecek işlemlere 
ve bu maddenin uygulanmasına dair usûl ve 
esaslar Kurulca belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Birleşme, Bölünme, Hisse Değişimi ve İradi 

Tasfiye 
Birleşme, bölünme ve hisse değişimi 
MADDE 19.- Türkiye'de faaliyette bulu

nan bankalardan birinin; diğer bir veya birkaç 
banka veya fınansal kuruluş ile birleşmesi veya 
bütün aktif ve pasifi ile diğer hak ve yüküm
lülüklerini Türkiye'de faaliyette bulunan diğer 
bir bankaya devretmesi, bütün aktif ve pasifleri 
ile diğer hak ve yükümlülüklerini devir alması 
veya bölünmesi ya da hisse değişimi Kurulun 
iznine bağlıdır. İzin tarihinden itibaren üç ay 
içinde ilgili bankaların yetkili organlarınca 
karar alınarak gerekli işlemlere geçilmediği tak
dirde, verilen izin geçersiz olur. Bankaların bu 
Kanun hükümlerine göre birleşme, bölünme ve 
devirlerinde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
ile devir veya birleşmeye konu bankaların top-
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lam aktiflerinin sektör içindeki paylarının yüzde 
yirmiyi geçmemesi kaydıyla 4054 sayılı 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7, 10 
ve 11 inci maddeleri hükümleri uygulanmaz. 
Birleşme veya devir işleminin kesinleşmesini 
müteakip, devredilen kuruluşun bütün aktif ve 
pasifleri ile diğer hak ve yükümlülükleri dev
ralan bankaya geçer ve devredilen kuruluşun 
tüzel kişiliği sona ererek kaydı Ticaret Sicilin
den silinir. 

Bu madde hükmünün uygulanmasına iliş
kin usûl ve esaslar Kurum tarafından 
çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir. 

tradi tasfiye 
MADDE 20.- Bankaların faaliyetlerine 

son vermeleri ve tasfiyeleri Kurulun iznine ve 
Kurumun denetimine tâbidir. 

Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar 
faaliyetlerine son vermek ve bunları tasfiye et
mek istedikleri takdirde, durumu Türkiye 
çapında basımı ve dağıtımı yapılan en az iki 
gazete ile ilân ve mevduat sahipleri veya 
katılım fonu sahipleri ile alacaklılarına veya bu 
durumda sayılabilecek kişi ve kurumlara tebliğ 
ederek ellerinde bulunan aynî ve nakdî her tür
lü mevduat veya katılım fonu ile emanet ve cari 
hesap bakiyelerini ve sair borçlarını, vadeli ol
salar bile vadelerini beklemeksizin iki ay için
de iadeye ve bu süre içerisinde sahibi başvur
mayan aynî ve nakdî her türlü mevduat, katılım 
fonu, emanet ve alacakları Kuruma tevdi et
meye mecburdurlar. Kurum, bu suretle verilen 
değerleri, takip eden yıl başından başlamak 
üzere on yıl süre ile her yıl başında usûlüne 
göre ilan etmek suretiyle saklar. Son ilân 
tarihinden itibaren altı ay içinde aranmayan bu 
değerler Fona gelir kaydolunur. 

Bu madde hükmünün uygulanmasına iliş
kin usûl ve esaslar Kurum tarafından 
çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İzin Başvurularının Reddi 
İzin başvurularının reddi 
MADDE 21.- Bu Kanun hükümleri 

uyarınca Kuruma yapılan izin başvuruları; 
denetimin etkin bir şekilde ifa edilmesine engel 
olabilecek nitelikte doğrudan veya dolaylı her
hangi bir ilişkinin varlığı veya izne tâbi işlem 
için öngörülen koşulların, niteliklerin, yeter
liliklerin izin başvurusu esnasında ya da değer
lendirme sürecinde sağlanamaması veya kay
bedilmesi hâlinde Kurulca reddedilir. Ret 
kararları ilgililere gerekçeli olarak bildirilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kurumsal Yönetim 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Yönetim 
Kurumsal yönetim ilkeleri 
MADDE 22.- Kurumsal yönetime ilişkin 

yapı ve süreçler ve bunlara ilişkin ilkeler Ser
maye Piyasası Kurulu ile kuruluş birliklerinin 
de görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir. 

Yönetim kurulu 
MADDE 23.- Bankaların yönetim kurul

ları genel müdür dahil beş kişiden az olamaz. 
Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, 
yönetim kurulunun doğal üyesidir. Bu Kanunda 
genel müdür için öngörülen şartlar, yönetim 
kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası için de 
aranır. Murahhas üyelerin genel müdürde 
aranan şartları taşımaları zorunludur. Yönetim 
kurulu üyeliğine seçilenler ve herhangi bir 
nedenle boşalma hâlinde görevlendirilenler, bu 
maddede aranan şartları taşıdıklarını gösteren 
belgelerle birlikte yedi iş günü içerisinde 
Kuruma bildirilir. Genel müdürlük ve yönetim 
kurulu başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından 
icra edilemez. Yönetim kurulu üyelerinin bu 
Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları 
taşıması gerekir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 997) 



- 3 1 -

(Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Kabul Ettiği Metin) 

Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette 

bulunan yurt dışında kurulu bankaların Tür
kiye'deki yönetim merkezlerinde, yönetim 
kurulu yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mer
kez şube müdürünün de dahil olduğu en az üç 
kişilik bir müdürler kurulu oluşturmaları zorun
ludur. Bu Kanunun uygulanmasında müdürler 
kurulu yönetim kurulu hükmünde olup, birinci 
fıkrada belirtilen şartlar müdürler kurulu 
üyeleri için de aranır. 

İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sis
temlerinin ilgili mevzuata uygun olarak tesis 
edilmesi, işlerliğinin, uygunluğunun ve yeter
liliğinin sağlanması, fınansal raporlama sistem
lerinin güvence altına alınması, banka içindeki 
yetki ve sorumlulukların belirlenmesi yönetim 
kurulunun sorumluluğundadır. 

Denetim komitesi 
MADDE 24.- Bankaların, yönetim kurul

larınca yönetim kurulunun denetim ve gözetim 
faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı ol
mak üzere denetim komitesi oluşturulur. 
Denetim komitesi en az iki üyeden oluşur. 
Denetim komitesi üyeleri icraî görevi bulun
mayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. 
Türkiye'de şube olarak faaliyet gösteren ban
kalarda ise kendisine bağlı icraî mahiyette 
faaliyet gösteren bir birim bulunmayan müdür
ler kurulu üyelerinden biri görevlendirilir. 

Denetim komitesi üyelerinin, Kurulca 
belirlenen niteliklere sahip olmaları şarttır. 
Buna ilişkin bilgi ve belgeler atamanın yapıl
masını müteakiben en geç yedi iş günü içinde 
Kuruma bildirilir. 

Denetim komitesi, yönetim kurulu adına 
bankanın iç kontrol, risk yönetimi ve iç 
denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeter
liliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama 
sistemlerinin bu Kanun ve ilgili düzenlemeler 
çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin 
bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 997) 



— 32 — 

(Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Kabul Ettiği Metin) 

Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçil
mesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, 
yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız 
denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli 
olarak izlemek, bu Kanun kapsamında ana or
taklık niteliğindeki kuruluşlarda, konsolide 
denetime tâbi kuruluşların iç denetim işlev
lerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eş
güdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur. 

Denetim komitesi, iç kontrol, iç denetim 
ve risk yönetimi sistemleri kapsamında oluş
turulan birimlerden ve bağımsız denetim 
kuruluşlarından; görevlerinin ifasıyla ilgili 
olarak düzenli raporlar almak ve bankanın 
faaliyetlerinin sürekliliği ve güven içinde 
yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek husus
lar veya mevzuata ve iç düzenlemelere ay
kırılıklar bulunması hâlinde bu hususları 
yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür. 

Denetim komitesi, altı aylık dönemleri aş
mamak kaydıyla icra ettiği faaliyetlerin sonuç
ları ile bankada alınması gereken önlemlere, 
yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve 
bankanın faaliyetlerinin güven içinde sürdürül
mesi bakımından önemli gördüğü diğer husus
lara ilişkin görüşlerini yönetim kuruluna bildir
mekle yükümlüdür. 

Denetim komitesi, bankanın tüm birim
lerinden, anlaşmalı destek hizmeti kuruluşları 
ve bağımsız denetim kuruluşlarından bilgi ve 
belge almaya, bedeli banka tarafından karşılan
mak suretiyle konularında ihtisas sahibi kişiler
den yönetim kurulunun onayına bağlı olarak 
danışmanlık hizmeti sağlamaya yetkilidir. 
Denetim komitesinin görev, yetki ve sorum
lulukları ile çalışma usûl ve esasları yönetim 
kurulu tarafından düzenlenir. 

Genel müdür ve yardımcıları 
MADDE 25.- Banka genel müdürlerinin 

hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu 
yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyin-
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de, mühendislik alanında lisans düzeyinde öğ
renim görmüş olanların ise belirtilen alanlarda 
lisansüstü öğrenim görmüş olmaları ve ban
kacılık veya işletmecilik alanında en az on yıl
lık meslekî deneyime sahip olmaları şarttır. 

Genel müdür yardımcılarının en az yedi 
yıllık meslekî deneyime sahip ve asgarî üçte 
ikisinin birinci fıkrada belirtilen alanlarda en az 
lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması şart
tır. Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, 
yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yar
dımcısına denk veya daha üst konumlarda icraî 
nitelikte görev yapan diğer yöneticiler de bu 
Kanunun genel müdür yardımcılarına ilişkin 
hükümlerine tâbidir. 

Genel müdürlüğe ve yardımcılıklarına 
atanacakların, bu maddede aranan şartları 
taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte 
Kuruma bildirilmesi şarttır. Bildirimden 
itibaren yedi iş günü içinde Kurumca olumsuz 
görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin 
atamaları yapılabilir. 

Herhangi bir nedenle görevden ayrılan 
genel müdür ve yardımcılarının görevden ayrıl
ma nedenleri, ilgili banka ve görevden ayrılan 
tarafından yedi iş günü içinde Kuruma bildirilir. 

Bu madde uygulamasında, genel müdürün 
sahip olması gereken nitelikler ve atanmalarına 
veya görevden ayrılmalarına ilişkin yüküm
lülükler bakımından, yurt dışında kurulu ban
kaların Türkiye'deki merkez şubesi müdürü, 
genel müdür gibi değerlendirilir. 

Genel müdür ve genel müdür yardımcıları, 
konsolide denetime tâbi ortaklıklar hariç başka 
bir ticari kuruluşta tam veya yarı zamanlı 
olarak görev alamaz. 

Çalışma ve imza yetkisi yasağı 
MADDE 26.- Bu Kanunun 8 inci mad

desinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) 
bentlerinde belirtilen şartlan taşımayan kişiler, 
bankalarda genel müdür, genel müdür yardım-
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cısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak 
çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza 
yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. 

Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun 
veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlâl et
tikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını 
tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve hak
larında kanunî kovuşturma talep edilen banka 
mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile 
geçici olarak kaldırılır. Bu kimseler, Kurulun 
izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel 
olarak hiçbir bankada çalıştırılamazlar. 

Yemin ve mal beyanı 
MADDE 27.- Bankaların yönetim kurulu 

üyeleri ile müdürler kurulu başkan ve üyeleri, 
seçilmeleri veya atanmalarından sonra yerel 
ticaret mahkemesi huzurunda yemin etmedikçe 
göreve başlayamazlar. Bu kişiler ile genel 
müdür ve yardımcıları ve imza yetkisine sahip 
mensuplarından bölge müdürleri, şube müdür
leri ve genel müdürlük merkez teşkilatında yer 
alan bölüm, kısım, grup ve bunlara eşdeğer 
isimler altında faaliyet gösteren birimlerin 
yöneticileri 3628 sayılı Mal Bildiriminde 
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu hükümlerine tabidirler. 

Yemin ve mal beyanına ilişkin usûl ve 
esaslar Kurulca belirlenir. 

Karar defteri 
MADDE 28.- Yönetim kurulu, denetim 

komitesi ve kredi komitesi ile müdürler kurulu 
kararları, aralarında açıklık bırakılmamak ve 
satır aralarında çıkıntı olmamak şartıyla tarih ve 
numara sırasıyla 6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun defterlerle ilgili hükümleri gereğin
ce onaylanmış müteselsil sayfa numaralı ayrı 
birer deftere metnin doğruluğundan hiçbir şekil
de şüpheyi davet etmeyecek şekilde günü 
gününe kaydedilir ve her kararın altı, üyeler 
tarafından karar tarihinden itibaren en geç bir ay 
içinde imza olunur. Kurulca belirlenecek usûl 
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ve esaslar çerçevesinde, yıl sonlarında ciltlet
tirilmeleri kaydıyla karar defterleri yerine yap
rakları noterce tasdikli ve müteselsil sıra 
numaralı ayrı kalamoza kullanılabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İç Sistemler 

İç sistemlere ilişkin yükümlülükler 
MADDE 29.- Bankalar, maruz kaldıkları 

risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, 
faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve 
değişen koşullara uygun, tüm şube ve kon-
solidasyona tâbi ortaklıklarını kapsayan yeterli 
ve etkin bir iç kontrol, risk yönetimi ve iç 
denetim sistemi kurmak ve işletmekle yüküm
lüdürler. 

İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sis
temlerinin kuruluşuna, işleyişine, yeterliliğine, 
oluşturulacak birimlere, icra edilecek faaliyet
lere, üst yönetimin görev ve sorumlulukları ile 
Kuruma yapılacak raporlamalara ilişkin usûl ve 
esaslar Kurulca belirlenir. 

İç kontrol sistemi 
MADDE 30.- Bankalar, iç kontrol sistemi 

kapsamında, faaliyetlerinin mevzuata, iç 
düzenlemelerine ve bankacılık teamüllerine uy
gun olarak yürütülmesini, muhasebe ve rapor
lama sisteminin bütünlüğünü, güvenilirliğini ve 
bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini her 
seviyedeki personeli tarafından uyulacak ve 
uygulanacak sürekli kontrol faaliyetleri ile 
sağlamak, görevlerin fonksiyonel ayrımlarını, 
yetki ve sorumlulukların paylaşımını, fon 
ödemelerini, banka işlemlerinin mutabakatını, 
varlıkların korunmasını ve yükümlülüklerin 
kontrol altında tutulmasını temin etmek, maruz 
kalınan her türlü riskin tanınması, değerlen
dirilmesi ve yönetimi için gerekli alt yapıyı 
hazırlamak ve yeterli iletişim ağını oluşturmak 
zorundadır. İç kontrol faaliyetleri yönetim 
kuruluna bağlı olarak çalışacak iç kontrol 
birimi ve personeli tarafından yürütülür. 
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Risk yönetimi sistemi 
MADDE 31.- Bankalar risk yönetimi sis

temi kapsamında, risk politikalarını Kurulca 
belirlenen esaslar çerçevesinde oluşturmak, uy
gulamak ve raporlamak zorundadır. Risk 
yönetimi faaliyetleri yönetim kuruluna bağlı 
olarak çalışacak risk yönetimi birimi ve per
soneli tarafından yürütülür. 

İç denetim sistemi 
MADDE 32.- Bankalar bütün birim, şube 

ve konsolidasyona tâbi ortaklıklarını kapsayan 
bir iç denetim sistemi kurmak zorundadır. Bu 
çerçevede, faaliyetlerin mevzuata, ana sözleş
meye, iç düzenlemelere ve bankacılık il
kelerine uygunluğu, banka müfettişleri tarafın
dan denetlenir. 

İç denetim faaliyetleri, tarafsız ve bağım
sız bir şekilde, gerekli meslekî özen gös
terilerek, yeterli sayıda müfettiş tarafından 
yerine getirilir. Ana ortaklık niteliğindeki ban
kanın iç denetiminde görev alanlar konsolidas
yona tâbi ortaklıklarda iç denetim görevini ifa 
edebilir. İç denetimle görevli birimce veya yet
kili müfettişlerce bu Kanunun 29 uncu mad
desinin ikinci fıkrası kapsamında düzenlenecek 
iç denetim raporunun, en az üçer aylık dönem
ler itibarıyla ve denetim komitesi aracılığıyla 
yönetim kuruluna tevdii zorunludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yetkili Kuruluşlar 

Bağımsız denetim kuruluşları 
MADDE 33.- Bu Kanunun 15 inci mad

desine göre yetkilendirilecek bağımsız denetim 
kuruluşlarının çalışmalarına ilişkin esaslar 
Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler 
ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Bir-
liği,Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, 
Merkez Bankası ve kuruluş birliklerinin görüşü 
alınarak Kurulca düzenlenir. Bağımsız denetim 
kuruluşları, bu Kanun uyarınca yaptıkları 
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faaliyetler dolayısıyla üçüncü kişilere verdik
leri zararlardan sorumludurlar. 

Bağımsız denetim kuruluşları denetim es
nasında, bankanın varlığını tehlikeye 
sokabilecek veya yöneticilerin Kanun veya 
esas sözleşmeyi ihlâl etmiş olduklarını gösteren 
hususları tespit ederse, durumu derhal Kuruma 
bildirir. Bu bildirim, meslekî gizlilik prensip
lerinin ve anlaşmalarının veya bankacılık sır
larına ilişkin yükümlülüklerin ihlâl edildiği an
lamına gelmez. 

Değerleme ve derecelendirme kuruluşları 
MADDE 34.- Bu Kanun ve bu Kanuna is

tinaden çıkarılan düzenlemelerde öngörülen 
değerlemeler ve derecelendirmeler, Kurulca 
belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde, 
değerleme ve derecelendirme kuruluşlanna 
yaptırılır. 

Destek hizmeti kuruluşları 
MADDE 35.- Bankalar, destek hizmetin

den doğabilecek riskler ile bunların yönetil
mesine, beklenen fayda ve maliyetin değerlen
dirilmesine ilişkin hazırlayacakları programı 
Kuruma ibraz etmek zorundadır. Destek hiz
meti, bankaların yasal yükümlülüklerini yerine 
getirmelerini, ilgili düzenlemelere uymalarını 
ve etkin biçimde denetlenmelerini engelleyici 
nitelikte olamaz. 

Destek hizmeti kuruluşlarına ve hizmet 
alınabilecek konulara ilişkin usûl ve esaslar 
Kurulca belirlenir. 

Sorumluluk sigortası 
MADDE 36.- Bağımsız denetim, değer

leme, derecelendirme ve destek hizmeti 
kuruluşları, verdikleri hizmetlerden doğabile
cek zararları karşılamak amacıyla sorumluluk 
sigortası yaptırmak zorundadır. Bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca 
belirlenir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Finansal Raporlama 

Muhasebe ve raporlama sistemi 
MADDE 37.- Bankalar, kuruluş birlik

lerinin ve Türkiye Muhasebe Standartları 
Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Kurul 
tarafından uluslararası standartlar esas alınarak 
belirlenecek usûl ve esaslara uygun olarak 
muhasebe sistemlerinde tekdüzeni uygulamak; 
tüm işlemlerini gerçek mahiyetlerine uygun 
surette muhasebeleştirmek; finansal raporlarını 
bilgi edinme ihtiyacını karşılayabilecek biçim 
ve içerikte, anlaşılır, güvenilir ve karşılaş-
tırılabilir, denetime, analize ve yorumlamaya 
elverişli, zamanında ve doğru şekilde düzen
lemek zorundadır. 

Bankalar, kanunî ve yardımcı defter ve 
kayıtlarını, şubeleri, yurt içi ve yurt dışındaki 
muhabirleri ile hesap mutabakatı sağlamadan 
bilançolarını kapatamazlar. 

Yayımlanan finansal tabloların gerçeğe 
aykırı olduğunun tespiti hâlinde Kurul gerekli 
tedbirleri almaya yetkilidir. 

Konsolide finansal raporlar 
MADDE 38.- Ana ortaklık, finansal durum 

ve faaliyet sonuçları hakkında bir bütün olarak 
bilgi vermek amacıyla 37 nci maddeye is
tinaden Kurulca düzenlenen usûl ve esaslar çer
çevesinde konsolide finansal raporlar düzen
lemek zorundadır. Konsolide finansal rapor 
kapsamında bulunan kuruluşlar, kendilerinden 
konsolide finansal raporların düzenlenmesine 
ilişkin olarak istenecek her türlü bilgi ve belgeyi 
ilgili ana ortaklığa vermekle yükümlüdür. 

Finansal raporların imzalanması, 
sunulması, ilânı ve denetimi 

MADDE 39.- Bankalar tarafından hazır
lanan finansal raporlardan Kurulca belirlenecek 
olanların, yönetim kurulu başkanı, denetim 
komitesi üyeleri, genel müdür ile finansal 
raporlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı 
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ve ilgili birim müdürü veya bu unvanlara eş
değer kişiler tarafından ad, soyad ve unvan 
belirtilmek suretiyle fınansal raporlamaya iliş
kin düzenlemelere ve muhasebe kayıtlarına uy
gun olduğu belirtilerek imzalanması zorun
ludur. İmza yükümlülüğü, Türkiye'de şube aç
mak suretiyle faaliyette bulunan bankalarda 
müdürler kurulu üyelerince yerine getirilir. 

Bankaların genel kurullarına sunacağı yıl
lık fınansal raporların bağımsız denetim 
kuruluşlarınca onaylanması şarttır. 

Bankalar, düzenleyecekleri fınansal rapor
larını, Kurulun belirleyeceği usûl ve esaslar 
çerçevesinde ilgili mercilere sunmak ve ilân et
mek zorundadırlar. 

Yıllık faaliyet raporu 
MADDE 40.- Bankalar, statülerine, 

yönetim ve organizasyon yapılarına, insan kay
naklarına, faaliyetlerine, fınansal durumlarına, 
yönetimin değerlendirmeleri ve geleceğe 
yönelik beklentilerine ilişkin bilgileri, fınansal 
tablolarını, özet yönetim kurulu raporunu ve 
bağımsız denetim raporunu da içeren yıllık 
faaliyet raporu hazırlamak zorundadırlar. 
Faaliyet raporunun hazırlanmasına, ilgili mer
cilere bildirilmesine ve kamuya açıklanmasına 
ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 

Sorumluluk 
MADDE 41.- Yönetim kurulu, bu 

Kanunun 37 nci maddesi uyarınca faaliyetlerin 
muhasebeleştirilmesi, fınansal tabloların hazır
lanması, onaylanması, denetlenmesi, yetkili 
mercilere sunulması ve yayımlanması dâhil 
fınansal raporlama sistemini, görev, yetki ve 
sorumlulukları belirlemek, bilgi sistemlerini 
yeterli hale getirmek ve uygulamayı gözetmek
le yükümlüdür. 

Belgelerin saklanması 
MADDE 42.- Alınan yazılar ve faaliyetler 

ile ilgili belgelerin asılları veya bunun mümkün 
olmadığı hâllerde sıhhatlerinden şüpheye 
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mahal vermeyecek kopyaları ve yazılan 
yazıların makine ile alınmış, tarih ve numara 
sırası verilerek düzenlenecek suretleri, usûlleri 
çerçevesinde ilgili banka nezdinde on yıl sürey
le saklanır. Bu belgelerin mikrofilm, mikrofiş 
şeklinde veya elektronik, manyetik veya ben
zeri ortamlarda saklanmaları mümkündür. Bu 
maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar 
Kurulca belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Koruyucu Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Özkaynaklar ve Standart Oranlar 

Koruyucu düzenlemeler 
MADDE 43.- Kurul; bankaların varlıkları, 

alacakları, özkaynakları, borç, yükümlülük ve 
taahhütleri, gelir ve giderleri arasındaki ilgi ve 
dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen diğer tüm 
unsurların ve maruz kalınan risklerin tespiti, 
tahlili, izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendiril
mesi amacıyla sınırlamalar ve standart oranlar 
da belirlemek suretiyle gerekli düzenlemeleri 
yapmaya ve bunlar hakkında her türlü tedbiri 
almaya yetkilidir. Bu hüküm, 38 inci madde 
gereğince konsolide malî tablo hazırlama 
yükümlülüğü bulunan ana ortaklık için Kurulca 
belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde kon
solide ve konsolide olmayan bazda uygulanır. 
Bankalar, yapılan düzenlemelere uymak, belir
lenen sınırlamaları ve standart oranlan konsolide 
baz da dahil olmak üzere hesaplamak, tutturmak 
ve idame ettirmek ve bunlara ilişkin olarak Kurum 
tarafından istenen tedbirleri belirlenen süreler için
de almak ve uygulamakla yükümlüdür. 

Kurul, kurumsal yönetim hükümleri ile 
koruyucu hükümlerin uygulanmasını da dik
kate alarak, her bir banka ya da banka grubu 
için belirlenen asgarî veya azamî standart oran
lar ve sınırlardan farklı daha ihtiyatlı bir oran 
veya sınır tesis etmeye veya hesaplama ve bil
dirim dönemlerini farklılaştırmaya veya genel 
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olarak belirlenmemiş oran ve sınırlar tespit et
meye yetkilidir. 

Bu Kanun kapsamında öngörülen sınır
lamalara ve standart oranlara ilişkin eşiklere 
erişilmesi veya aşımların oluşması hâlinde, il
gili banka durumu derhal Kuruma bildirmek 
zorundadır. 

Ödenmiş sermaye, yedek akçeler ve öz-
kaynak 

MADDE 44.- Ödenmiş sermaye, ban
kaların fiilen ve her türlü muvazaadan arî 
olarak ödenmiş veya Türkiye'ye ayrılmış ve 
ödenmiş sermayelerinden, bilançoda görülen 
zararın yedek akçelerle karşılanamayan kısmı 
düşüldükten sonra kalan tutardır. 

Yedek akçeler, bankaların 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu ve ilgili kanunlar ile ana söz
leşmelerine göre ayırdıkları yedek akçelerinden 
varsa bilanço zararının düşülmesinden sonra el
de edilen tutardır. 

Özkaynak, ana sermaye ve katkı sermaye 
toplamı ile bu toplamdan sermayeden in
dirilecek değerlerin düşülmesi sonucu 
bulunacak tutan ifade eder. 

Konsolide özkaynak, konsolide esasa göre 
uygulanacak kredi sınırlan ile standart oran
ların hesaplanmasında bu maddenin üçüncü 
fıkrası hükmüne göre hesaplanarak dikkate 
alınır. 

Bu maddeye ilişkin usûl ve esaslar Kurul
ca belirlenir. 

Sermaye yeterliliği 
MADDE 45.- Bu Kanunun uygulanmasın

da maruz kalınan riskler nedeniyle oluşabilecek 
zararlara karşı yeterli özkaynak bulundurul
ması sermaye yeterliliğini ifade eder. Bankalar, 
Kurum tarafından düzenlenecek yönetmelikte 
öngörülen usûl ve esaslara göre yüzde sekiz 
oranından az olmamak üzere belirlenecek ser
maye yeterliliği oranım hesaplamak, tutturmak, 
idame ettirmek ve raporlamak zorundadır. 
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Bankaların iç sistemleri, aktif ve malî 

yapıları dikkate alınarak asgarî sermaye yeter
liliği oranını artırmaya, bankalar bazında fark
lılaştırmaya, kaynağı katılma hesabı olan aktif
lerin risk ağırlıklarının belirlenmesinde bu 
hesapların özelliklerini dikkate almak suretiyle 
düzenleme yapmaya Kurul yetkilidir. 

Likidite yeterliliği 
MADDE 46.- Bankalar, Merkez Ban

kasının uygun görüşü alınmak suretiyle Kurul
ca belirlenecek usûl ve esaslara göre asgarî 
likidite düzeyini hesaplamak, tutturmak, idame 
ettirmek ve raporlamak zorundadır. 

Aşımların giderilmesi 
MADDE 47.- Bu Kanun ve bu Kanuna is

tinaden çıkarılan düzenlemelerde yer alan sınır
lama ve oranlara ilişkin aşımların Kurulca 
belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde 
giderilmesi zorunludur. 

Özkaynaklarda meydana gelebilecek 
düşüşler nedeniyle özkaynağın belirli bir oranı 
ile ilişkilendirilen sınırlama ve oranlarda aşım
ların oluşması ve şartların gerektirmesi hâlinde, 
bu aşımlar Kurumca belirlenecek bir süre için
de giderilir. Aşımların giderilmesi için belir
lenen süre içinde bu Kanunun idarî para 
cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Krediler ve Risk Grubu 

Krediler 
MADDE 48.- Bankalarca verilen nakdî 

krediler ile teminat mektupları, kontrgarantiler, 
kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayrinakdî 
krediler ve bu niteliği haiz taahhütler, satın 
alman tahvil ve benzeri sermaye piyasası araç
ları, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhan
gi bir şekil ve surette verilen ödünçler, varlık
ların vadeli satışından doğan alacaklar, vadesi 
geçmiş nakdî krediler, tahakkuk etmekle birlik
te tahsil edilmemiş faizler, gayrinakdî kredile
rin nakde tahvil olan bedelleri, ters repo işlem-
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lerinden alacaklar, vadeli işlem ve opsiyon söz
leşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler 
nedeniyle üstlenilen riskler, ortaklık payları ve 
Kurulca kredi olarak kabul edilen işlemler iz
lendikleri hesaba bakılmaksızın bu Kanun uy
gulamasında kredi sayılır. 

Birinci fıkrada belirtilenlere ilâve olarak, 
kalkınma ve yatırım bankalarının fınansal 
kiralama yöntemiyle sağladığı finansmanlar ile 
katılım bankalarının taşınır ve taşınmaz mal ve 
hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya 
kâr ve zarar ortaklığı yatırımları, taşınmaz, 
ekipman veya emtia temini veya finansal 
kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı, or
tak yatırımlar veya benzer yöntemlerle sağ
ladıkları finansmanlar da bu Kanun uy
gulamasında kredi sayılır. 

Risk grubu 
MADDE 49.- Bir gerçek kişi ile eşi ve 

çocukları, bunların yönetim kurulu üyesi veya 
genel müdürü oldukları veya bunların ya da bir 
tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğ
rudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya 
da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar 
bir risk grubunu oluşturur. 

Bir banka ile bu bankanın nitelikli pay 
sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel 
müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğ
rudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya 
da bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları 
veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü 
oldukları ortaklıklar bankanın dahil olduğu risk 
grubunu oluşturur. 

Yukarıda belirtilen risk gruplarının belir
lenmesinde birlikte kontrol edilen ortaklıklar, 
bu ortaklıkların kontrolünü birlikte sağlayan 
her bir hissedarın risk grubuna dahil edilir. 

Bu maddenin uygulanmasında aralarında 
birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir 
veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi 
sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 997) 



- 4 4 -

(Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Kabul Ettiği Metin) 

Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel 
kişiler ilgili risk gruplarına dahil edilir. 

Sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya 
birlikte Hazineye, Özelleştirme İdaresi Başkan
lığına, genel veya katma bütçeli dairelere ait 
bankalar; doğrudan veya dolaylı olarak kontrol 
ettikleri ortaklıklar ile birlikte bir risk grubu 
oluşturur. 

Bankalar dışındaki kamu iktisadi teşeb
büslerinin veya hisselerinin çoğunluğu Özel
leştirme İdaresi Başkanlığının elinde bulunan 
diğer kamu kurum ve kuruluşları, sermaye, 
yönetim ve denetimlerine hâkim oldukları bağ
lı ortaklık, iştirak ve müesseseler ile birlikte bir 
risk grubu oluşturur. 

Bu maddenin uygulanmasına, banka ve 
ortaklıklarda yönetim kurulu üyesi ve genel 
müdür olarak görev yapanlar ve velayet altında 
olmayan çocuklar bakımından aynı risk 
grubuna dahil edilecek gerçek ve tüzel kişilerin 
tespitine ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belir
lenir. 

Dâhil olunan risk grubu ve mensuplara 
kredi kullandırma koşulları 

MADDE 50.- Bankalar; 
a) Yönetim kurulu üyelerine, genel 

müdüre, genel müdür yardımcılarına ve kredi 
açmaya yetkili mensuplarına; bunların eş ve 
velayet altındaki çocuklarına; tek başlarına ya 
da birlikte sermayesinin yüzde yirmibeş veya 
fazlasına sahip oldukları ortaklıklara, 

b) (a) bendinde sayılanlar dışında kalan 
mensupları ile bunların eş ve velayeti altındaki 
çocuklarına, 

c) Mensuplarının kurduğu veya bunlar için 
kurulan sandık, dernek, sendika veya vakıflara, 

Her ne şekil ve surette olursa olsun nakdî 
ve gayrinakdî kredi veremez, tahvil ya da ben
zeri menkul kıymetlerini satın alamazlar. 

Birinci fıkra hükümleri, yönetim kurulu 
üyeliklerinde aslen bulunan veya temsilci 
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bulunduran ve banka sermayesinde doğrudan 
veya dolaylı olarak nitelikli paya sahip olan 
gerçek kişi ortaklar ile tüzel kişi ortaklar hak
kında uygulanmaz. 

Bir bankanın ortaklıklarının yönetim ve 
denetim kurullarında bulunan kimselerin aynı 
zamanda ilgili bankanın mensubu olması, bu 
ortaklıkların ilgili banka ile işlem yapmasına 
engel değildir. 

Bankanın dâhil olduğu risk grubunda 
bulunan gerçek ve tüzel kişilere kredi kullan
dırılması hâlinde, gerekli kararların yönetim 
kurulunun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu 
ile alınması ve bunlara sağlanan kredi koşul
larının kredi kullananın lehine diğer kişi ve 
gruplara kullandırılanlardan ve piyasa koşul
larından farklılık arz etmemesi şarttır. 

Bir bankanın yönetim kurulu üyelerine, 
mensupları ile bunların eşlerine ve velayet al
tındaki çocuklarına, aylık net ücretleri top
lamının beş katını aşmamak üzere verilecek 
krediler, üç katını aşmamak üzere çek karnesi 
veya kredi kartı verilmesi suretiyle kullan
dırılacak krediler ile bu Kanunun 55 inci mad
desinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen menkul 
kıymetler karşılığı kullandırılan krediler birinci 
ve dördüncü fıkra hükümlerine tâbi değildir. 

Banka, bankanın risk grubunda yer alan 
kişilere açtığı kredileri Kuruma düzenli olarak 
raporlar. 

Sonradan bu madde hükümlerine aykın 
hale gelen kredilerin en geç altı ay içinde tas
fiye edilmesi zorunludur. 

Kredi açma 
MADDE 51.- Kredi açma yetkisi yönetim 

kuruluna aittir. Yönetim kurulu; kredi açma, 
onay verme ve diğer idarî esaslara ilişkin 
politikaları oluşturmak, bunların uygulan
masını ve izlenmesini sağlamak ve gerekli ted
birleri almakla yükümlüdür. 
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Yönetim kurulu kredi açma yetkisini 

Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çer
çevesinde kredi komitesine veya genel müdür
lüğe devredebilir. Genel müdürlük kendisine 
devredilen kredi açma yetkisini diğer birimleri, 
bölge müdürlükleri veya şubeleri aracılığıyla 
da kullanabilir. Kredi komitesinin oluşumu ile 
çalışma ve karar alma esasları Kurulca belir
lenir. Bu Kanunun kredi sınırlarına ilişkin 
hükümlerine tâbi olmayan krediler için kredi 
açma yetkisi yönetim kurulunca belirlenecek 
usûl ve esaslar çerçevesinde devredilebilir. 

Kredi açma yetkisini haiz olanlar, ken
dileri ile eş ve velayeti altındaki çocuklarının 
veya bunlarla risk grubu oluşturan diğer gerçek 
ve tüzel kişilerin taraf olduğu kredi işlemlerine 
ilişkin değerlendirme ve karar verme 
aşamalarında yer alamaz ve bu hususu yazılı 
olarak yetkililere bildirir. 

Kurul, bu madde ve 50 nci madde hüküm
lerine aykırı olarak kullandırıldığı tespit edilen 
kredilerin, ilgili bankanın özkaynak hesabında 
indirim kalemi olarak dikkate alınmasına karar 
vermeye veya bu krediler tutarında ilave özkay
nak temin edilmesini zorunlu tutmaya yetkilidir. 

Kredilerin izlenmesi 
MADDE 52.- Bankalar, kredileri nedeniy

le maruz kalınacak riskleri ölçmek, karşı 
tarafın malî gücünü düzenli olarak analiz etmek 
ve izlemek, gerekli bilgi ve belgeleri temin et
mek ve bunlara ilişkin esasları belirlemek 
zorundadır. Kredi müşterileri bu çerçevede 
konsolide ve konsolide olmayan bazda is
tenilen bilgi ve belgeleri bankalara vermekle 
yükümlüdür. 

Sermayesinin yarısından fazlasına genel 
ve katma bütçeli dairelerin, kamu iktisadi 
teşebbüslerinin, 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayılı 
Kanun kapsamına alınan kuruluşların sahip ol
duğu kurum ve ortaklıklara ve bankalar dışında 
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kalan müşterilere açılacak kredi ve verilecek 
kefalet ya da teminatların Kurumca belir
lenecek tutarı geçmesi hâlinde alınacak hesap 
durumu belgesi ile eki bilanço ve kâr ve zarar 
cetvellerinin genel kabul görmüş muhasebe il
kelerine uygunluğunun Kurumca belirlenecek 
esaslar dahilinde 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı 
Kanuna göre ruhsat almış, denetim yetkisine 
sahip meslek mensupları tarafından onaylan
ması şarttır. 

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usûl 
ve esaslar Kurulca belirlenir. 

Karşılıklar ve teminatlar 
MADDE 53.- Bankalar, krediler ve diğer 

alacaklarla ilgili olarak, doğmuş veya doğması 
muhtemel zararların karşılanması ve bunlar 
dışında kalan varlıkların değer azalışları için 
yeterli düzeyde karşılık ayrılmasına, aktiflerin 
kalitesine ve sınıflandırılmasına, garantilerin ve 
teminatların alınmasına, bunlann değerinin ve 
güvenilirliğinin ölçülmesine, takibe alınan 
kredilerin izlenmesine ve vadesi dolmuş 
kredilerin geri ödenmesine ilişkin politikaları 
oluşturmak ve uygulamak, bunları düzenli 
olarak gözden geçirmek, tüm bu hususları icra 
edebilecek gerekli yapılan tesis etmek ve işlet
mek zorundadır. Bu fıkra hükmünün uygulan
masına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 

Bu madde uyarınca krediler ve diğer 
alacaklarla ilgili olarak ayrılan özel karşılık
ların tamamı, ayrıldıkları yılda kurumlar ver
gisi matrahının tespitinde gider olarak kabul 
edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sınırlamalar 

Kredi sınırları 
MADDE 54.- Bankalarca bir gerçek ya da 

tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullan-
dırılabilecek kredilerin toplamı özkaynakların 
yüzde yirmibeşini aşamaz. Bu oran, 49 uncu 
maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan risk 
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grubu bakımından yüzde yirmi olarak uy
gulanır. Kurul, bu oranı yüzde yirmibeşe kadar 
yükseltmeye veya kanunî haddine kadar indir
meye yetkilidir. Bir adi ortaklığa verilen 
krediler, sorumlulukları oranında ortaklara kul
landırılmış sayılır. 

Bankalarca hâkim ortak veya nitelikli pay 
sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın ban
kaların sermayesinin yüzde bir ve daha fazla 
payına sahip olup pay defterine kayıtlı olan tüm 
ortaklarına ve bunlarla risk grubu oluşturan 
kişilere kullandırılacak kredilerin toplamı öz-
kaynaklarının yüzde ellisini aşamaz. 

Birlikte kontrol edilen ortaklıklara kullan
dırılan krediler, bu ortaklıkları birlikte kontrol 
eden hissedarların her birinin ortaklık ser
mayesinde sahip olduğu payların, birlikte kon
trol ettikleri toplam paya oranı ölçüsünde ortak
lığı birlikte kontrol eden her bir hissedarın dâhil 
olduğu risk grubuna kullandırılmış sayılır. 

Bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk 
grubuna özkaynakların yüzde onu veya daha 
fazlası oranında kullandırılan krediler büyük 
kredi sayılır ve bunların toplamı özkaynakların 
sekiz katını aşamaz. 

Bir risk grubuna kullandırılan kredilerin 
teminatını oluşturmak üzere aynı risk grubuna 
dâhil gerçek veya tüzel kişilerden kabul edilen 
aval, garanti ve kefaletler risk grubuna ait kredi 
sınırlarının hesabında dikkate alınmaz. 

Gayrinakdî krediler, vadeli işlem ve op-
siyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleş
meler, kabul edilen aval, garanti ve kefaletler, 
kredi kuruluşları ve fınansal kuruluşlarla ger
çekleştirilen işlemler, Kurulca kabul edilecek 
ülkelerin merkezî yönetimleri, merkez ban
kaları ve bankaları ile yapılan işlemler veya 
bunlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti 
edilen bono, tahvil ve benzeri sermaye piyasası 
araçları, verilen diğer garantiler karşılığı 
yapılan işlemler kredi sınırlarının hesabında 
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Kurulca belirlenen esaslar ve oranlar dâhilinde 
dikkate alınır. 

Bu madde hükümleri, ana ortaklık 
bakımından konsolide esasa göre uygulanır. 

Kredi sınırlamalarına tâbi olmayan iş
lemler 

MADDE 55.- Aşağıdaki kredi işlemleri 54 
üncü maddedeki sınırlamalara tâbi değildir: 

a) Karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve 
hesaplar ile kıymetli maden olan işlemler. 

b) Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığıyla yapılan işlemler 
ile bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi 
garanti edilen bono, tahvil ve benzeri menkul 
kıymetler karşılığı yapılan işlemler. 

c) Merkez Bankası nezdindeki piyasalarda 
veya kanunla teşkilatlanmış diğer para 
piyasalarında yapılan işlemler. 

d) Aynı kişiye ya da aynı risk grubuna yeni 
kredi tahsisi hâlinde daha önce yabancı para 
cinsinden veya yabancı para ölçüsü ile verilen 
kredilerin, müteakiben tahsis edilen kredinin 
kullandırılmaya başlandığı tarihteki cari kur
dan dikkate alınması kaydıyla çek ve kredi kar
tı kullandırımları hariç, kredilerde kur değişik
liklerinin doğurduğu artışlar ile vadesi geçmiş 
kredilere tahakkuk ettirilen faiz, kâr payı ve 
diğer unsurlar. 

e) Her türlü sermaye artırımları dolayısıy
la bedelsiz edinilen ortaklık payları ile ortaklık 
paylarının herhangi bir fon çıkışı gerektir
meyen değer artışları. 

f) Kurulca belirlenecek esaslar dâhilinde 
bankaların kendi aralarındaki işlemler. 

g) Kurulca belirlenecek esas ve süreler 
çerçevesinde elden çıkarılması kaydıyla halka 
arza aracılık yüklenimleri kapsamında edinilen 
ortaklık payları. 

h) Özkaynak hesabında indirilecek değer 
olarak dikkate alınan işlemler. 

i) Kurulca belirlenecek diğer işlemler. 
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Ortaklık paylarına ilişkin sınırlamalar 
MADDE 56.- Bankaların; kredi kuruluş

ları ve fınansal kuruluşlar dışındaki bir ortak
lıktaki payı kendi özkaynaklarının yüzde on-
beşini, bu ortaklıklardaki paylarının toplam 
tutarı ise kendi özkaynaklarının yüzde altmışını 
aşamaz. 

Bu Kanunun 55 inci maddesinin (e) ben
dinde belirtilen işlemler, birinci fıkrada belir
tilen sınırların hesabında dikkate alınmaz. 

Birinci fıkrada zikredilen sınırların aşıl
ması hâlinde, aşım tutarı özkaynak hesap
lamasında ana sermayeden indirim kalemi 
olarak dikkate alınır. 

Bankalar, kendilerinde doğrudan veya 
dolaylı olarak pay sahibi olan ortaklık ve 
kuruluşlarda doğrudan veya dolaylı olarak pay 
sahibi olamazlar, bunların hisse senetlerini 
rehin olarak kabul edemezler ve karşılığında 
avans veremezler. 

Gayrimenkul ve emtia üzerine işlemler 
MADDE 57.- Bankaların gayrimenkul-

lerinin net defter değerleri toplamı özkaynak
larının yüzde ellisini aşamaz. Bu hesaplamada, 
değerleme veya enflasyon düzeltmesine bağlı 
olarak oluşan ve gayrimenkul hesabına eklenen 
değer artışları yüzde elli oranında dikkate 
alınır. 

Bankalar, 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu kapsamında gayrimenkul ve emtiayı 
esas alan sözleşmeler ile Kurulca uygun 
görülecek kıymetli madenlerin alım ve satımı 
hariç olmak üzere ticaret amacıyla gayrimenkul 
ve emtianın alım ve satımı ile uğraşamaz, 
ipotekli konut finansmanı kuruluşu ve gay
rimenkul yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere 
ana faaliyet konusu gayrimenkul ticareti olan 
ortaklıklara katılamazlar. 

Katılım bankaları tarafından gayrimenkul, 
ekipman veya emtia temini veya fınansal 
kiralama, kâr ve zarar ortaklığı, ortak yatırımlar 
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yoluyla finansman sağlanması ve benzer 
faaliyetler nedeniyle üstlenilen yükümlülükler
den dolayı gayrimenkul ve emtia üzerine yapılan 
işlemler, bu madde ile yasaklanan ve sınırlanan 
faaliyetler kapsamında değerlendirilmez. 

Alacaklardan dolayı edinilmek zorunda 
kalınan emtia ve gayrimenkullerin elden 
çıkarılmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurul 
tarafından belirlenir. 

Sandık ve vakıflara ilişkin işlemler 
MADDE 58.- Bankalarca münhasıran 

çalışanlarına ait olmak üzere sağlık ve sosyal 
yardım, emeklilik, ihtiyat ve tasarruf sağlama 
amaçlarıyla kurulan sandık ve vakıflara açık
larının kapatılması için kaynak aktarılamaz. 

Bağış sınırları 
MADDE 59.- Bankalar ve konsolide 

denetime tâbi kuruluşlarca bir malî yılda 
yapılabilecek bağış miktarı, banka özkaynak-
lannın binde dördünü aşamaz. Ancak, yapılan 
bağış ve yardımların en az yarısının, kurumlar 
vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim 
olarak dikkate alınabilecek bağış ve yardımlar
dan oluşması zorunludur. Bu hükmün uygulan
masına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Mevduata ve Katılım Fonu Toplamaya 

İlişkin Hükümler 
Mevduat ve katılım fonu kabulü 
MADDE 60.- Kredi kuruluşları ile özel 

kanunlarına göre yetkili olanlar dışında hiçbir 
gerçek veya tüzel kişi, aslen veya fer'an meslek 
edinerek mevduat veya katılım fonu kabul 
edemez, ticaret unvanları ve kamuya yapacak
ları açıklamalar ile ilân ve reklamlarında bu iz
lenimi yaratacak ifade ve deyimleri kul
lanamaz. 

Karşılığında hesap cüzdanı yerine mak
buz, katılma belgesi, senet ve benzeri bel
gelerin verilmesi, alınan paraların mevduat 
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veya katılım fonu kabulü sayılmasına engel 
değildir. 

Resmî ve özel kuruluşlar ile ortaklıklarda, 
yalnız çalışanlarına ait olmak üzere sağlık ve 
sosyal yardım, emeklilik, ihtiyat ve tasarruf 
sağlama amaçlarıyla kurulan sandık ve vakıf
ların münhasıran kendi üyelerinden bu amaçlar 
için topladıkları paralar ile sigorta şirketlerinin 
işlemleri bu Kanun uygulamasında mevduat ve 
katılım fonu kabulü sayılmaz. 

Kalkınma ve yatırım bankalarının kendi 
müstakrizlerinden, ortak ve ortaklıklarından 
genel esaslar dâhilinde sağladıkları fonlar ile 
bankalardan, para piyasaları, sermaye piyasaları 
ve organize piyasalardan sağlayacakları fonlar 
bu Kanun uygulamasında mevduat sayılmaz. 

Türkiye'de kurulan kredi kuruluşlarının 
yurt dışındaki şubeleri ve ortaklıkları, mevduat 
cüzdanı ve fon toplamaya ilişkin evrakın 
düzenlenmesi işlemlerini faaliyette bulunduk
ları ülkede yapmak zorundadır. Bu şube veya 
ortaklıklar adına hiçbir şekil ve surette yurt 
içinde mevduat cüzdanı ve fon toplamaya iliş
kin evrak düzenlenemez veya verilemez. 

Türkiye'de kurulu kredi kuruluşları, yurt 
dışında kurulu ortaklıkları veya başka banka 
veya fınansal kuruluşlar adına yurt içinde yer
leşik kişilerden mevduat veya katılım fonu 
kabul etmek amacıyla; evrak ya da cüzdan 
bulundurmaları, personel istihdam etmeleri, bu 
ortaklıklar veya başka kredi kuruluşu veya 
fınansal kuruluşlar adına toplanacak mevduat 
ve katılım fonu üzerinden personele ücret, 
komisyon, prim ve benzeri adlar altında para 
ödemek veya personele bu kuruluşların rek
lamını yaptırmak suretiyle müşterilerini anılan 
kuruluşlara yönlendirmeleri, bu ve benzeri 
yöntemler kullanarak yurt dışında kurulu 
kuruluşlar adına mevduat ve katılım fonu kabul 
etmeleri, bu madde kapsamında izinsiz mev
duat ve katılım fonu kabulü sayılır. 
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Kredi kuruluşları, mevduat hesapları ile 

katılım fonu hesaplannı Kurulun görüşü alınmak 
suretiyle Merkez Bankasınca tespit edilecek vade 
ve türlerine göre tasnif etmek, tasarruf mevduatı 
ve gerçek kişilere ait katılım fonunu diğer hesap
lardan ayırmak zorundadırlar. 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine göre ihraç edilen sermaye piyasası 
araçları hakkında bu madde hükümleri uy
gulanmaz. 

Mevduatın ve katılım fonunun çekil
mesi 

MADDE 61.- 4721 sayılı Türk Medenî 
Kanununun rehinlere ve hapis hakkına, 818 
sayılı Borçlar Kanununun alacağın devir ve 
temlikine, takasa dair hükümleri ile diğer 
kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yüküm
lülükler saklı kalmak şartıyla mevduat ve 
katılım fonu sahiplerine ödenmesi gereken 
tutarları geri alma hakları hiçbir suretle sınırlan
dırılamaz. Mevduat veya katılma hesabı sahip
leri ile kredi kuruluşları arasında vade ve ihbar 
süresi hakkında kararlaştırılan şartlar saklıdır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl 
ve esaslar Kurulca belirlenir. 

Zamanaşımı 
MADDE 62.- Bankalar nezdlerindeki 

mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan 
hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir 
yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl için
de aranmayanlar zamanaşımına tâbidir. 

Zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, 
katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafın
dan hak sahibine ulaşılamaması hâlinde, 
yapılacak ilânı müteakiben Fona gelir kaydedilir. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili usûl ve 
esaslar Kurulca belirlenir. 

Mevduatın ve katılım fonunun sigor
talanması 

MADDE 63.- Kredi kuruluşları nezdlerin
deki tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 997) 



- 5 4 — 

(Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Kabul Ettiği Metin) 

Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
katılım fonları, Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu tarafından sigorta edilir. 

Kredi kuruluşları, nezdlerindeki tasarruf 
mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fon
larını, sigortaya tâbi kısım üzerinden sigorta et
tirmek ve bunun üzerinden prim ödemek 
zorundadır. 

Sigortaya tâbi olacak tasarruf mevduatı ve 
gerçek kişilere ait katılım fonlarının kapsamı 
ve tutarı, Merkez Bankası, Kurul ve Hazine 
Müsteşarlığının olumlu görüşü alınmak 
suretiyle Fon Kurulu tarafından belirlenir. Risk 
esaslı sigorta priminin oranı, yıllık bazda sigor
taya tâbi tasarruf mevduat ve katılım fonunun 
binde yirmisini aşamaz. Risk esaslı sigorta 
priminin tarifesi, tahsil zamanı, şekli ve diğer 
hususlar Kurulun görüşü alınmak suretiyle Fon 
Kurulu tarafından belirlenir. 

Kredi kuruluşlarının iflası hâlinde mev
duat ve katılım fonu sahipleri, Fonun imtiyazlı 
alacaklarından ve Devlet ile sosyal güvenlik 
kuruluşlarının 6183 sayılı Kanun kapsamındaki 
alacaklarından sonra gelmek üzere sigortaya 
tâbi olmayan kısım için 2004 sayılı İcra ve İf
las Kanununun 206 ncı maddesindeki üçüncü 
sıra anlamında imtiyazlı alacaklıdırlar. 

Kredi kuruluşlarınca Fona ödenen sigorta 
primleri kurumlar vergisi matrahının tespitinde 
gider olarak kabul edilir. 

Faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşları 
nezdinde bulunan ve doğruluğu hiçbir şüpheye 
yer vermeyecek şekilde kanıtlanan mevduat ve 
katılım fonunun sigorta kapsamındaki kısmı, 
Fon kaynaklarından ödenir. 

Sigorta kapsamı dışında kalan mevduat 
ve katılım fonu 

MADDE 64.- Aşağıda sayılan tasarruf 
mevduatı ve katılım fonu hesapları sigortaya 
tâbi değildir: 

a) İlgili kredi kuruluşunun hâkim ortakları 
ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki 
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çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile 
diğer hesaplar. 

b) İlgili kredi kuruluşunun yönetim veya 
müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel 
müdür ve yardımcıları ile bunların ana, baba, eş 
ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ve 
katılım fonu ile diğer hesaplar. 

c) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 282 nci maddesindeki suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerleri kapsamına 
giren mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar. 

d) Kurul tarafından belirlenen diğer mev
duat, katılım fonu ve hesaplar. 

ALTINCI KISIM 
Denetim ve Alınacak Önlemler 

Denetim 
MADDE 65.- Bu Kanun kapsamındaki 

kuruluşlar ve bunların faaliyetleri, Kurumun 
denetim ve gözetimine tâbidir. 

Kurum, bankalann genel kurul toplan
tılarına gözlemci sıfatıyla temsilci gönderebilir. 

Konsolide denetim 
MADDE 66.- Bu Kanunun 43 üncü mad

desinin birinci fıkrası hükmü gereğince, kon
solide bazda sınırlama ve oranlara tâbi olan ana 
ortaklık bankalar ve bunların yurt içi ve yurt 
dışı bağlı ortaklıkları, birlikte kontrol edilen or
taklıkları, şube ve temsilcilikleri konsolide 
denetime tâbidir. 

Birinci fıkrada belirtilen kuruluşlar, ön
celikle iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim 
sistemleri, muhasebe ve fınansal raporlama 
birimi, fınansal tablolar ve raporları ile risk 
grubuna kullandırılan kredilere ilişkin bilgi ve 
belgeler olmak üzere her türlü kayıt, bilgi, bel
ge, yapı ve sistemlerini konsolide denetime uy
gun ve hazır hale getirmek zorundadırlar. 

Bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen or
taklıkların bu Kanun uyarınca yapılacak kon
solide denetimi, gerek duyulması hâlinde, 
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Kurum ve konsolide denetime tâbi kuruluşların 
denetimi ve gözetimi ile yetkili mercilerle birlik
te gerçekleştirilir. Denetim sonuçları ile 
denetime esas bilgi ve belgeler anılan yetkili 
mercilerin görüşü alınarak Kurulca belirlenecek 
usûl ve esaslara göre paylaşılır ve kullanılır. 

Önlem alınmasını gerektiren hâller 
MADDE 67.- Konsolide veya konsolide 

olmayan bazda yapılan denetimler sonucunda 
bir bankanın; 

a) Aktiflerinin vade itibarıyla yüküm
lülüklerini karşılayamama tehlikesiyle karşı 
karşıya gelmesi ya da likiditeye ilişkin düzen
lemelere uymaması, 

b) Gelir ve giderleri arasındaki ilgi ve den
gelerin bozulması nedeniyle kârlılığın faaliyet
leri emin bir şekilde yürütecek yeterlilikte ol
maması, 

c) Özkaynaklarının sermaye yeterliliğine 
ilişkin düzenlemelere göre yetersiz olması veya 
bu durumun gerçekleşmek üzere bulunması, 

d) Aktif kalitesinin malî bünyeyi zayıf
latabilecek şekilde bozulması, 

e) Bu Kanuna ve ilgili düzenlemelere veya 
Kurulca alınan kararlara aykırı nitelikte karar, 
işlem ve uygulamalarının bulunması, 

f) İç denetim, iç kontrol ve risk yönetim 
sistemlerini kurmaması veya bu sistemleri et
kin ve yeterli bir şekilde işletmemesi veya 
denetimi engelleyici herhangi bir hususun 
bulunması, 

g) Yönetiminin basiretsizliği nedeniyle bu 
Kanun ve ilgili mevzuat ile tanımlanmış risk
lerin önemli ölçüde artması veya malî bünyeyi 
zayıflatabilecek şekilde yoğunlaşması, 

Hâllerinden herhangi birinin tespit edil
mesi durumunda, bu Kanunun 68 inci, 69 un
cu ve 70 inci maddelerinde öngörülen tedbirler 
derhal alınır. 
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Düzeltici önlemler 
MADDE 68.- Kurum, 67 nci maddede 

düzenlenen; 
a) (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki hâller

den birinin veya birkaçının tespiti hâlinde, ban
kanın özkaynağının artırılması veya kâr 
dağıtımının geçici bir süreyle durdurularak ih
tiyatlara aktarılması veya ayrılan karşılıkların 
artırılması, hissedarlara kredi verilmesinin dur
durulması veya aktiflerin elden çıkarılması 
suretiyle likidite temin edilmesi veya yeni 
yatırımların sınırlandırılması veya durdurul
ması, ücret ve diğer ödemelerin sınırlandırıl
ması, uzun vadeli yatırımların durdurulması, 

b) (e), (0 ve (g) bentlerindeki hâllerden 
birinin veya birkaçının varlığı hâlinde bu ay
kırılıkların giderilmesi, kredi politikasının göz
den geçirilerek riskli işlemlerin durdurulması, 
maruz kalınan vade, kur veya faiz riskinin 
azaltılması için gerekli önlemlerin alınması, 

Tedbirlerinden bir veya birkaçının ya da 
tamamının ve Kurumca uygun görülecek diğer 
tedbirlerin, Kurumun uygun göreceği bir süre 
ve onaylayacağı bir plân dahilinde alınmasını 
ve uygulanmasını bankanın yönetim kurulun
dan ister. 

İyileştirici önlemler 
MADDE 69.- Banka tarafından 68 inci 

maddede yer alan önlemlerin alınmaması veya 
alman önlemlere rağmen sorunların giderileme-
mesi ya da bu tedbirlerin alınması durumunda 
dahi sonuç alınamayacağının Kurumca belirlen
mesi hâlinde Kurul; 

a) 67 nci maddenin (a), (b), (c) ve (d) 
bentlerinde sayılan hallerden herhangi birinin 
veya birkaçının gerçekleşmesi durumunda, 
malî bünyenin düzeltilmesi, sermaye yeterliliği 
veya likidite düzeylerinden birinin ya da her 
ikisinin yükseltilmesi, uygun bir süre vererek 
uzun vadeli veya duran varlıkların elden 
çıkarılması, işletme ve yönetim giderlerinde 
kısıntıya gidilmesini veya mensuplarına her ne 
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ad altında olursa olsun düzenli olarak ödenen
ler dışındaki ödemelerin durdurulması, belirli 
kişi, kurum, risk grubu veya sektörlere nakdî ve 
gayrinakdî kredi kullandırımmın sınırlandırıl
ması veya yasaklanması, 

b) 67 nci maddenin (e), (f) ve (g) bentleri 
ile ilgili olarak aykırılıkların giderilmesi, karar, 
işlem ve uygulamalarda yönetim kurulu 
üyelerinin sorumluluğu bulunması hâlinde 
genel kurulun en kısa sürede olağanüstü toplan
tıya çağrılarak yönetim kurulu üyelerinden bir 
veya birkaçının veya tamamının değiştirilmesi 
veya üye sayısını artırarak üye atanması veya 
karar ve işlemlerde sorumluluğu bulunan men
suplarının görevden alınması, (g) bendi ile il
gili olarak maruz kalınan risklerin azaltılması 
için kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere 
Kurulca uygun görülecek bir plân oluşturul
ması ve yönetim kurulu üyeleri ile nitelikli 
paya sahip ortaklarından, bu plânın yazılı 
olarak taahhüt edilmesi ve belirlediği dönemler 
itibarıyla uygulama sonuçlarının gönderilmesi, 

De dâhil olmak üzere, uygun göreceği her 
türlü tedbirin alınmasını ve ivedilikle uygulan
masını banka yönetim kurulundan ister. 

Kısıtlayıcı önlemler 
MADDE 70.- Banka tarafından 68 inci 

ve/veya 69 uncu maddelerde yer alan önlem
lerin alınmaması veya alınan önlemlere rağmen 
sorunların giderilememesi ya da bu tedbirlerin 
alınması durumunda dahi sonuç alınamayaca
ğının belirlenmesi hâlinde Kurul bankadan; 

a) Faaliyetlerini, faaliyet türleri itibarıyla 
tüm teşkilatını veya gerekli görülecek yurt içi 
veya yurt dışı şubelerini veya muhabirlerle iliş
kilerini kapsayacak şekilde kısıtlaması veya 
geçici olarak durdurulması, 

b) Kaynakların toplanması ve kullandırıl
masına ilişkin olarak faiz oranı ve vade kısıt
lamaları da dâhil olmak üzere, her türlü sınır
lama ve kısıtlama getirmesi, 
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c) Yönetim kurulu da dâhil olmak üzere 

genel müdür, genel müdür yardımcıları, ilgili 
birim ve şube yöneticilerinin bir kısmını veya 
tamamını görevden alması, görevden alınan 
kişilerin yerine atanacak veya seçilecek kişiler 
için Kurumdan onay alınması, 

d) Sigortaya tâbi mevduat veya katılım 
fonu tutarını aşmamak ve yeterli teminatı 
hâkim ortakların hisse senetlerinden veya diğer 
malvarlıklarından karşılanmak üzere uzun 
vadeli kredi sağlaması, 

e) Zarar doğurduğu tespit edilen faaliyet
lerinin sınırlandırılması veya durdurulması, 
verimi düşük veya verimsiz varlıklarının elden 
çıkarılması, 

f) İstekli olan bir veya birkaç banka ile bir
leşmesi, 

g) Özkaynakların artırılmasını sağlamak 
amacıyla uygun görülecek yeni hissedarlar 
bulunması, 

h) Doğan zararın özkaynaktan indirilmesi, 
Tedbirlerinden bir ya da birkaçının veya 

uygun göreceği diğer tedbirlerin alınmasını ve 
uygulanmasını ister. 

Faaliyet izninin kaldırılması veya Fona 
devir 

MADDE 71.- Denetlemeler sonucunda bir 
bankayla ilgili olarak; 

a) Bu Kanunun 70 inci maddesi kapsamın
da alınması istenen tedbirlerin Kurul tarafından 
verilen süre içerisinde ya da her halükârda en 
geç oniki ay içinde kısmen ya da tamamen alın
maması ya da bu tedbirleri kısmen veya 
tamamen almış olmasına rağmen, malî bün
yesinin güçlendirilmesine imkân bulunmadığı 
veya bu tedbirler alınmış olsa dahi malî bün
yesinin güçlendirilemeyeceğinin tespit edilmesi, 

b) Faaliyetine devamının mevduat ve 
katılım fonu sahiplerinin hakları ve malî sis
temin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz 
ettiğinin ortaya çıkması, 
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c) Yükümlülüklerini vadesinde yerine 

getiremediğinin tespit edilmesi, 
d) Yükümlülüklerinin toplam değerinin 

varlıklarının toplam değerini aşması, 
e) Hâkim ortaklarının veya yöneticilerinin, 

banka kaynaklarını, bankanın emin bir şekilde 
çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğ
rudan veya dolaylı veya dolanlı olarak kendi 
lehlerine kullanması veya dolanlı olarak kay
nak kullandırması ve bankayı bu suretle zarara 
uğratması, 

Hâllerinden bir veya birkaçının varlığı 
durumunda Kurul, en az beş üyesinin aynı yön
deki oyuyla alınan kararla bankanın faaliyet iz
nini kaldırmaya ya da kredi kuruluşunun temet
tü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve 
denetimini, zararın mevcut ortakların ser
mayesinden indirilmesi kaydıyla kısmen veya 
tamamen devri, satışı veya birleştirilmesi 
amacıyla Fona devretmeye yetkilidir. 

Faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşları bu 
Kanunda yer alan hükümlere göre, kalkınma ve 
yatırım bankaları ise genel hükümlere göre tas
fiye edilir. 

Bu madde kapsamında alınan Kurul karar
ları Resmî Gazetede yayımlanır. Yayım tarihi 
ilgililer bakımından tebliğ tarihi olarak kabul 
edilir. 

Sistemik riske karşı alınacak önlemler 
MADDE 72.- Finansal sistemin bütününe 

sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir geliş
menin ortaya çıkması ve bu durumun Kurumun 
koordinasyonunda, Fon, Hazine Müsteşarlığı 
ve Merkez Bankasınca müştereken tespiti 
hâlinde, alınacak olağanüstü tedbirleri belir
lemeye Bakanlar Kurulu yetkili olup, ilgili 
bütün kurum ve kuruluşlar belirlenen bu 
olağanüstü tedbirleri derhal uygulamakla yet
kili ve sorumludur. 
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YEDtNCt KISIM 
Kanunî Yükümlülükler 

Sırların saklanması 
MADDE 73.- Kurul başkan ve üyeleri ile 

Kurum personeli, Fon Kurulu başkan ve 
üyeleri ile Fon personeli görevleri sırasında öğ
rendikleri bankalara ve bunların bağlı ortaklık, 
iştirak, birlikte kontrol edilen ortaklıkları ve 
müşterilerine ait sırları bu Kanuna ve özel 
kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına 
açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının 
yararlarına kullanamazlar. Kurumun dışarıdan 
destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar ile bun
ların çalışanları da bu hükme tâbidir. Bu 
yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da 
devam eder. 

Bu Kanun hükümleri uyarınca Kurumun, 
yurt dışındaki muadili denetim mercileri ile 
düzenleyeceği mutabakat zabıtları çerçevesin
de vereceği bilgi ve belgeler birinci fıkradaki 
sır kapsamında değildir. Kurul düzenleyeceği 
mutabakat zabıtları veya zabıtlar dışında elde 
edeceği sırların korunmasını sağlamakla görev
lidir. Kurumun elde edeceği sır niteliğindeki 
bilgi ve belgeler, kuruluş ve faaliyet izni veril
mesinde, faaliyetlerin denetiminde, düzen
lemelere uyulup uyulmadığının izlenmesinde 
ve Kurul kararlarına karşı açılacak idarî 
davaların görülmesinde kullanılabilir. Kurumun 
bu fıkra kapsamında elde edeceği sır niteliğin
deki bilgi ve belgeler hiçbir kişi, kurum ve 
kuruluşa verilemez. Mahkeme kararına bağlan
mış sır kapsamına giren bilgilerin verilmesin
den Kurum sorumlu tutulamaz. 

Bankaların ortakları, yönetim kurulu 
üyeleri, mensuplan, bunlar adına hareket eden 
kişiler ile görevlileri, sıfat ve görevleri 
dolayısıyla öğrendikleri bankalara veya müş
terilerine ait sırları, bu konuda kanunen açıkça 
yetkili kılınan mercilerden başkasına açık-
layamazlar. Bankalann destek hizmeti aldığı 
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kuruluş ve çalışanları hakkında da bu hüküm 
uygulanır. Bu yükümlülük görevden ayrıldık
tan sonra da devam eder. 

Kredi kuruluşları ve fınansal kuruluşların 
destek hizmeti kuruluşları ile aralarında ak
dedecekleri yazılı sözleşmeler çerçevesinde bu 
kuruluşların müşterilerinin risk durumlarının 
izlenmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve müş
teri hizmetlerinin yerine getirilmesi nedeniyle 
yapılacak bilgi ve belge alışverişi ile hizmet 
temini ve ayrıca kredi kuruluşları ve fınansal 
kuruluşların kendi aralarında doğrudan doğruya 
veya en az beş banka tarafından kurulacak şir
ketler vasıtasıyla yapacakları her türlü bilgi ve 
belge alışverişi bu hükmün dışındadır. 

İtibarın korunması 
MADDE 74.- 5187 sayılı Basın Kanunun

da belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, 
video, internet, kablolu yayın veya elektronik 
bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araç
larından biri vasıtasıyla; bir bankanın itibarını 
kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar 
verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz 
ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz. 

Etik ilkeler 
MADDE 75.- Bankalar ile bunların men

supları; bu Kanuna, ilgili düzenlemelere, 
kuruluş amaç ve politikalarına uygun olarak 
faaliyetlerin icra edilmesini temin etmeye ve 
yönetimde adalet, doğruluk, dürüstlük ve sos
yal sorumluluğu esas almaya yönelik etik il
kelere uymakla yükümlüdürler. 

Etik ilkeler, kuruluş birlikleri tarafından 
Kurulun uygun görüşü alınmak suretiyle belir
lenir. 

Müşteri hakları 
MADDE 76.- Bankalar, müşterilerinin, 

verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü 
sorularına cevap verecek bir sistem kurmakla 
ve bu hizmetle ilgili bilgiyi müşterilerine bil
dirmekle yükümlüdür. Bankalar, kredi sözleş-
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melerinin onaylı bir örneğini müşterilerine ver
mek zorundadır. Talepleri hâlinde müşteri ile 
yapılan diğer işlemlere ilişkin her türlü bel
genin bir örneği de müşterilere verilir. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan 
faaliyet konularına ilişkin olarak, bankalar ile 
bireysel müşterileri arasında akdedilecek söz
leşmelerin şekil ve içeriğinde yer alması 
gereken asgarî hususlar ile tip sözleşmelerin 
uygulanacağı işlemler Kurulun uygun görüşü 
alınarak kuruluş birlikleri tarafından belirlenir. 
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun hükümleri saklıdır. 

Bankaların, kimliklerini ve vergi 
numaralarını belgelemeyen müşterileri adına 
mevduat, katılım fonu, kredi ve her ne ad altın
da olursa olsun hesap açmaları, sözleşme 
düzenlemeleri, havale ve kambiyo hizmetleri 
ile diğer bankacılık ve malî hizmetleri ver
meleri yasaktır. Bu fıkranın uygulanmasına 
ilişkin usûl ve esaslar Kurumun görüşü alınarak 
Malîye Bakanlığınca düzenlenir. Bu fıkra hük
müne ve Malîye Bakanlığınca yapılan düzen
lemelere uymayanlar hakkında 2.4.1998 tarihli 
ve 4358 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hük
münün uygulanması bu Kanunun kovuşturma 
usûlü hükümlerine tâbi değildir. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Kalkınma ve Yatırım Bankaları ve Finansal 

Holding Şirketi 
Kalkınma ve yatırım bankalarına iliş

kin hükümler 
MADDE 77.- Kalkınma ve yatırım ban

kaları, bu Kanunun 54, 55, 56, 57, 61, 63, 64, 
106 ilâ 129 uncu maddeleri, 130 uncu mad
desinin (a) bendi, 131 ilâ 142 nci maddeleri 
hariç olmak üzere diğer hükümlerine tâbidir. 

Finansal holding şirketi 
MADDE 78.- Kurul, finansal holding şir

ketlerinin kapsamını belirlemeye ve kurul
masını zorunlu tutmaya; sermaye yeterliliği, iç 
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sistemler, konsolide denetim ve denetimin 
koordinasyonuna ilişkin usûl ve esasları belir
lemeye yetkilidir. Kurulca belirlenen kapsama 
girmekle birlikte fınansal holding şirketi kur
ması zorunlu tutulmayan bir grubun tâbi 
olacağı hükümleri tespite Kurul yetkilidir. 

Finansal holding şirketleri hakkında, 
Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çer
çevesinde bu Kanunun 14, 15, 16, 18, 22, 23, 
24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 78, 93, 95 ve 96 ncı madde 
hükümleri ve bu maddelere ilişkin ceza hüküm
leri uygulanır. 

Finansal holding şirketleri bakımından 
belirlenecek standart oranlar ve sınırlamalar ile 
yapılacak hesaplamalar yalnızca konsolide baz
da dikkate alınır. 

DOKUZUNCU KISIM 
Kuruluş Birlikleri 

Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye 
Katılım Bankaları Birliği 

MADDE 79.- Mevduat bankaları ile kal
kınma ve yatırım bankaları, tüzel kişiliği haiz 
ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu 
olan Türkiye Bankalar Birliğine; katılım ban
kaları ise aynı nitelikteki Türkiye Katılım Ban
kaları Birliğine, faaliyet izni aldıkları tarihten 
itibaren bir ay içinde üye olmak zorundadır. 

Birliklerin görev ve yetkileri 
MADDE 80.- Kuruluş birlikleri; 
a) Mesleğin gelişmesini temin etmek, 
b) Meslek ilkelerini belirlemek suretiyle 

üyelerin birlik ve mesleğin gerektirdiği vakar 
ve disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uy
gun olarak çalışmalarını sağlamak, 

c) Üye banka mensuplarının uyacakları 
meslek ilkeleri ve standartlarını Kurumun uy
gun görüşünü alarak belirlemek, 

d) İlgili mevzuat uyarınca alman kararlar 
ile Kurumca alınması istenilen tedbirlerin uy
gulanmasını takip etmek, 
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e) Üyeleri arasında haksız rekabeti ön

lemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak 
ve uygulamak, 

f) Üyelerin ilân ve reklamlarında uyacak
ları esas ve şartları tür, şekil, nitelik ve miktar
ları itibanyla Kurumun uygun görüşünü alarak 
tespit etmek, 

g) Kurum ile işbirliği yapmak suretiyle 
bankalar arasında ortak projelere ilişkin işbir
liğini temin etmek, 

h) Üyelerinin ortak menfaatlerini ilgilen
diren konularda yönetim kurulu kararına is
tinaden dava açmak, 

i) Müşteri haklarına dair hükümlerde ön
görülen sözleşmelerin şekil ve içeriklerine iliş
kin usûl ve esasları belirlemek, 

j) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hak
kında Kanun hükümleri ve diğer kanunlarla 
tanınmış müracaat hakları saklı kalmak kaydıy
la üyeler ve bireysel müşterileri arasındaki ih
tilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuş
turulmasını temin etmek üzere hazırlayacakları 
ve Kurulca onaylanan usûl ve esaslar dâhilinde 
hakem heyeti oluşturmak, 

İle görevli ve yetkilidir. 
Organlar ve statü 
MADDE 81.- Kuruluş birliklerinin organ 

seçimleri bu Kanunda öngörülen esaslar çer
çevesinde gizli oyla ve yargı gözetimi altında 
gerçekleştirilir. Seçim yapılacak genel kurul 
toplantısından en az onbeş gün önce seçimlere 
katılacak üye bankaları ve temsilcilerini belir
leyen liste, toplantının gündemini, yerini, 
gününü, saatini ve çoğunluk olmadığı takdirde 
yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları 
belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak 
Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim 
kurulu başkanı hâkime tevdi edilir. Hâkim 
gerekli incelemeyi yaparak listeyi ve diğer 
hususlan onaylar; bir sandık kurulu başkanı ve 
iki sandık kurulu üyesi ile bunlar için birer 
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yedek üye atar. Oy verme işlemi gizli oy, açık 
sayım ilkelerine göre yapılır. Seçim süresinin 
sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip 
seçim sandık kurulu başkanı ve üyeleri tarafın
dan imzalanır. Tutanağın düzenlenmesinden 
itibaren iki gün içinde seçimlere yapılacak her 
türlü itiraz hâkim tarafından aynı gün incelenir 
ve kesin olarak karara bağlanır. 

Kuruluş birliklerinin organları, çalışma 
esasları ve faaliyetlerinin kapsamı, birliklerin 
görüşünü alarak Kurumun yapacağı öneri 
üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe 
konulacak statülerinde gösterilir. Üyeler, birlik
lerin statüsüne ve birlikler tarafından alınacak 
karar ve tedbirlere uymak zorundadır. Kuruluş 
birliklerinin giderleri, statüleri gereğince tespit 
olunan oy sayısına göre üyelere dağıtılır. 
Üyeler, kendilerine düşen masraf paylarını 
statülerde belirtilen süre içinde yatırmak zorun
dadır. Masraf iştirak payları belirlenen süre 
içinde ödenmediği takdirde birlikler tarafından 
icra yoluyla tahsil olunur. Masraf iştirak pay
larının ödenmesine dair kararlar 2004 sayılı İc
ra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinde 
yazılı resmî belge niteliğindedir. 

Kuruluş birliklerinin aldığı genel ya da 
özel nitelikteki karar ve tedbirlere zamanında 
ve tam olarak uymayan üyeler hakkında birlik
lerin yönetim kurulunca ikibin Yeni Türk 
Lirasından yirmibin Yeni Türk Lirasına kadar 
idari para cezasına karar verilir. 

ONUNCU KISIM 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumuna İlişkin Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
Kuruluş ve bağımsızlık 
MADDE 82.- Kamu tüzel kişiliğini haiz, 

idari ve malî özerkliğe sahip Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuş
tur. Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurum, 
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 
ile Başkanlıktan oluşur. 

Kurum, bu Kanunla ve mevzuatla ken
disine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili 
görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında 
bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. 
Kurumun kararları yerindelik denetimine tâbi 
tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya 
kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla 
emir ve talimat veremez. 

Kurum, bu Kanunda ve 5018 sayılı Kamu 
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belir
tilen usûl ve esaslar çerçevesinde kendisine tah
sis edilen malî kaynaklarını görev ve yetkilerinin 
gerektirdiği ölçüde, kendi bütçesinde belirlenen 
usûl ve esaslar dahilinde serbestçe kullanır. 

Kurum, görev ve yetkilerini etkin şekilde 
yerine getirmek amacıyla yeterli sayı ve 
nitelikte personeli istihdam eder. 

Kurumun malları Devlet malı hükmün
dedir, haczedilemez ve rehnedilemez. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu 

MADDE 83.- Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu, Kurumun karar organıdır. 
Kurul; biri başkan, biri ikinci başkan olmak 
üzere yedi üyeden oluşur. Kurul Başkanı 
Kurumun da başkanıdır. 

Başkanın izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı 
görevlendirme ve görevde bulunmadığı diğer hâl
ler ile görevden alınması durumunda ikinci baş
kan, onun da bulunmadığı hâllerde Kurul tarafın
dan belirlenecek bir üye Başkana vekâlet eder. 

Üyelerin atanması 
MADDE 84.- Kurul üyelerinin aşağıda 

belirtilen şartları taşımaları zorunludur: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

48 inci maddesinin (A) fıkrasının (1), (4), (5), 
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(6) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şart
ları taşımak. 

b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), 
(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlan taşımak. 

c) 26 ncı maddede yer alan çalışması 
yasaklananlardan olmamak. 

d) Hukuk, iktisat, malîye, bankacılık, işlet
me, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans 
düzeyinde; mühendislik alanında lisans düzeyin
de öğrenim görmüş olanlar için belirtilen alanlar
da lisansüstü öğrenim görmüş olmak. 

Üyeler, yüksek öğrenim sonrası en az on 
yıl deneyim sahibi veya yukarıda sayılan öğ
renim dallarında en az on yıl öğretim üyeliği 
yapan kişiler arasından Bakanlar Kurulunca 
atanır. Üyelerden en az birinin hukuk fakültesi 
mezunu, birinin ise Kurumda başkan yardım
cısı, anahizmet birimi yöneticisi veya meslek 
personeli olarak çalışmış olması şarttır. Bakan
lar Kurulu, üyelerden birini başkan birini de 
ikinci başkan olarak görevlendirir. Bakanlar 
Kurulunun atama kararı Resmî Gazetede 
yayımlanır. 

Kurul Başkan ve üyeleri, görevlerinin 
devamı süresince görevlerini tam bir dikkat, 
dürüstlük ve tarafsızlık ile yürüteceklerine, 
kanun hükümlerine aykırı hareket etmeyecek
lerine ve ettirmeyeceklerine dair Yargıtay 
Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin 
ederler. Yemin için yapılan başvuru Yargıtay 
tarafından acele işlerden sayılır. Kurul üyeleri, 
yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. 

Başkan ve üyelerin görev süreleri 
MADDE 85.- Kurul Başkan ve üyelerinin 

görev süresi altı yıldır. Süreleri biten başkan ve 
üyeler yeniden atanamazlar. Başkanlığın ve 
üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması hâlin
de, boşalan yere 84 üncü maddede belirtilen 
esaslar dahilinde bir ay içinde atama yapılır. Bu 
şekilde atananlar, bir defalığına tekrar atana
bilir. 
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Kurul Başkan ve üyelerinin görev süreleri 

dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son 
verilemez. Ancak, ağır hastalık veya sakatlık 
nedeniyle iş göremeyecekleri, atanmaları için 
gerekli şartları kaybettikleri veya durumlarının 
86 ncı maddeye aykırı düştüğü tespit edilen 
veya görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlar
dan dolayı haklarında verilen mahkûmiyet 
kararı kesinleşen Kurul Başkan ve üyeleri 
süreleri dolmadan Başbakanın onayı ile görev
den alınırlar. Bunların yerlerine en geç bir ay 
içinde atama yapılır. Ayrıca geçici iş göremez
lik halinin üç aydan fazla sürmesi hâlinde, bu 
durumda olan üyelerin üyelikleri düşer ve bun
ların yerlerine bir ay içinde atama yapılır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
48 inci maddesinin (A) fıkrasının (5) numaralı 
bendinde öngörülen suçlarla ilgili olarak hak
larında ceza davası açılan Kurul Başkan ve 
üyelerinden görevi başında kalması sakıncalı 
görülenler, Bakanlar Kurulu tarafından ted-
biren görevden uzaklaştırılabilir. Görevden 
uzaklaştırılan Kurul Başkan ve üyeleri hakkın
da Devlet Memurları Kanununun ilgili hüküm
leri uygulanır. Bu şekilde geçici olarak boşalan 
üyeliklere, 84 üncü maddedeki şartları taşıyan
lar arasından, tedbiren görevden uzaklaştırılan 
üye göreve dönünceye ve her halükârda söz 
konusu üyenin üyelik süresini geçmemek üzere 
Bakanlar Kurulunca atama yapılabilir. 

Yasaklar 
MADDE 86.- Kurul Başkan ve üyeleri, as

li görevlerini aksatmayan bilimsel amaçlı 
yayın, ders ve konferans ile telif haklan hariç 
Kurumdaki resmî görevlerinin yürütülmesi 
dışında kalan resmî veya özel hiçbir görev 
alamaz, dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri 
yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğ
raşamaz, serbest meslek faaliyetinde buluna
maz, Kurumun düzenlemek ve denetlemekle 
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yetkili olduğu sektör veya alanla ilgili ortaklık
larda pay sahibi olamaz, hakemlik ve bilir
kişilik yapamazlar. 

Kurul Başkan ve üyeleri göreve baş
lamadan önce kendilerinin veya eş ve velayeti 
altındaki çocuklarının sahibi bulunduğu men
kul kıymetlerden Hazine tarafından çıkarılan 
borçlanmaya ilişkin olanlar hariç Kurumun 
düzenlemek ve denetlemekle sorumlu olduğu 
kuruluşların her türlü sermaye piyasası araç
larını eş, evlatlık, üçüncü dereceye kadar kan 
ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları dışın
dakilere otuz gün içinde satmak suretiyle elden 
çıkarmak zorundadır. Kurul üyeliklerine atan
malarından itibaren otuz gün içinde bu fıkraya 
uygun hareket etmeyen üyeler, üyelikten çekil
miş sayılır. Bu durum, Kurul kararı ile tespit 
edilir ve ilişkili Bakana bildirilir. 

Kurul Başkan ve üyeleri, görevlerinden 
ayrılmalarını izleyen iki yıl içinde Kurumun 
denetlemekle ve düzenlemekle görevli olduğu 
sektör ve alandaki özel kuruluşlarda görev 
alamazlar. Bu fıkra hükmüne uymayanlara 
2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların 
Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 4 
üncü maddesinde belirtilen cezalar verilir. 

Kurul Başkan ve üyeleri ve diğer personel, 
Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve ticari 
sırlan, görevlerinden ayrılmış olsalar bile 
kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına 
açıklayamazlar, kendilerinin veya başkalarının 
menfaatine kullanamazlar. 

Kurul Başkan ve üyeleri 3628 sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz
luklarla Mücadele Kanununa tâbidir. 

Kurulun çalışma esasları 
MADDE 87.- Kurul en az haftada bir defa 

olmak üzere, gerekli hallerde toplanır. Toplan
tıyı Kurul Başkanı, yokluğunda ikinci başkan 
yönetir. Toplantının gündemi Başkan, yok
luğunda ikinci başkan tarafından hazırlanarak 
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toplantıdan en az bir gün önce Kurul üyelerine 
bildirilir. Gündem maddelerine geçmeden önce 
Başkan tarafından Kurumun faaliyetleri hak
kında Kurula bilgi verilir. Gündeme yeni mad
de eklenebilmesi için toplantı başlamadan önce 
bir üyenin öneride bulunması ve önerilen mad
denin gündeme eklenmesinin Kurulca kabul 
edilmesi gerekir. 

Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim 
yılında toplam üç toplantıya katılmayan veya 
bir toplantıya katıldığı halde Kurul kararlarını 
süresi içinde imzalamayan veya karşı oy gerek
çesini süresi içinde yazılı olarak bildirmeyen 
Kurul üyeleri üyelikten çekilmiş sayılır. Bu 
durum, Kurul kararı ile tespit edilir ve ilişkili 
Bakana bildirilir. 

Kurul en az beş üyenin hazır bulunması ile 
toplanır ve bu Kanunda belirtilen özel nisap 
gerektiren haller dışında en az dört üyenin aynı 
yöndeki oyuyla karar alır. Üyeler çekimser oy 
kullanamaz. Toplantıda karar yeter sayısı sağ
lanamadığı durumlarda, izleyen toplantılarda 
oylarda eşitlik olması hâlinde Başkanın bulun
duğu tarafın oyu üstün sayılarak karar alınır. 
Kurul kararı tutanakla tespit edilir ve karar 
tutanağı toplantı esnasında veya en geç toplan
tıyı izleyen işgünü, toplantıya katılan tüm 
üyeler tarafından imzalanır. 

Herhangi bir nedenle üye sayısının 
Kurulun karar almasını imkânsız kılacak bir 
sayıya düşmesi hâlinde, toplantı nisabı sağ
lanacak şekilde bir ayı geçmemek üzere, kıdem 
sırasına göre, Kurum başkan yardımcıları 
vekâlet eder. Bu madde hükmüne istinaden 
Kurul üyeliği görevini yürüten Kurum başkan 
yardımcılarının malî ve özlük haklarında bir 
değişiklik olmaz. 

Bu Kanunda belirtilen süreler saklı kalmak 
üzere, Kurul kararı, alındığı toplantı tarihinden 
itibaren en geç onbeş gün içinde gerekçeleri, 
varsa karşı oy gerekçeleri ve imzaları ile birlik
te tekemmül ettirilir. 
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Kurul Başkan ve üyeleri kendisi, eşi, ev

latlıkları ve üçüncü derece dahil kan ve ikinci 
derece dahil kayın hısımlarıyla ilgili konularda 
müzakere ve oylamaya katılamazlar. Bu durum 
karar metninde ayrıca belirtilir. 

Kurul toplantıları gizlidir. İhtiyaç duyul
ması hâlinde görüşlerinden yararlanmak üzere 
uzman kişiler Kurul toplantısına davet 
edilebilir. Ancak Kurul kararları toplantıya 
dışardan katılanların yanında alınamaz. 

Kurulun düzenleyici kararları tekemmül 
etmesinden itibaren en geç yedi işgünü içinde 
ilişkili Bakanlığa ve yayımlanmak üzere Baş
bakanlığa gönderilir. Bu kararlar gönderildiği 
tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Resmî 
Gazetede yayımlanır. Bu Kanunda öngörülen 
hükümler saklı kalmak üzere, denetleyici 
nitelikteki kararlar internet ortamı başta olmak 
üzere uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurulur. 
Kurul, yayımlanması ülke ekonomisi ve kamu 
düzeni açısından sakıncalı olan denetleyici 
nitelikteki kararlann yayımlanmamasına karar 
verebilir. 

Kurul üyeleri ile Kurum personelinin 
uyacakları meslekî ve etik ilkeler ile Kurulun 
çalışma usûl ve esaslarına ilişkin diğer hususlar 
Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. 

Kurulun görev ve yetkileri 
MADDE 88.- Kurul bu Kanun ve diğer 

mevzuatta belirtilen görevler yanında aşağıdaki 
görevleri yapar ve yetkileri kullanır: 

a) Düzenlemek ve denetlemekle görevli 
olduğu sektör veya alanla ilgili uluslararası il
ke ve standartlarla uyumlu ikincil düzen
lemeleri yapmak ve kararlar almak. 

b) Kurumun stratejik plânını, performans 
ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite 
standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve 
çalışma politikalarını oluşturmak, Kurumun 
hizmet birimleri ve bunların görevleri hakkında 
öneride bulunmak. 
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c) Kurumun stratejik plânı ile amaç ve 

hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe tek
lifini görüşmek ve karara bağlamak. 

d) Kurumun performansını ve malî 
durumunu gösteren raporları onaylamak. 

e) Başkanın önerisi üzerine, başkan yar
dımcıları ve daire başkanlarını atamak. 

f) Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması 
konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak. 

g) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Başkanlık Teşkilatı 

Başkan 
MADDE 89.- Kurumun en üst yöneticisi 

olan Başkan, Kurumun genel yönetim ve tem
silinden sorumludur. 

Başkanın görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve 

saatini belirlemek, toplantıları idare etmek, 
gündeme alınmayan başvurular hakkında 
gerekli işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin 
olarak Kurula bilgi vermek. 

b) Kurul kararlarının yayımlanmasını veya 
tebliğini sağlamak, bu kararların gereğinin 
yerine getirilmesini temin etmek ve uygulan
masını izlemek. 

c) Hizmet birimlerinden gelen önerilere 
son şeklini vererek Kurula sunmak. 

d) Kurulun belirlediği stratejilere, amaç ve 
hedeflere uygun olarak, Kurumun yıllık bütçesi 
ile malî tablolarını hazırlamak. 

e) Hizmet birimlerinin, verimli ve uyum
lu bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde or
ganizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak, 
Kurum hizmet birimleri arasında çıkabilecek 
görev ve yetki sorunlarını çözmek. 

f) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, 
amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine göre 
faaliyetlerin değerlendirilmesini yaptırmak ve 
bunları Kurula sunmak. 
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g) Kurumun faaliyet gösterdiği alanda 

strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile Başkan
lığın ve çalışanların performans ölçütleri hak
kında değerlendirme yapmak. 

h) Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini 
yürütmek ve Kurumu temsil etmek. 

i) Kurul tarafından atanması öngörülenler 
dışındaki Kurum personelini atamak. 

j) Kurum başkanı adına imzaya yetkili per
sonelin görev ve yetki alanını belirlemek. 

k) Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin 
diğer görevleri yerine getirmek. 

Başkan, Kurula ilişkin olmayan görev ve 
yetkilerinden bir bölümünü, sınırlarını açıkça 
belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla alt 
kademelere devredebilir. 

Başkan yardımcıları 
MADDE 90.- Başkana başkanlığa ilişkin 

görevlerinde yardımcı olmak üzere Kurul 
kararıyla üç başkan yardımcısı atanır. Başkan 
yardımcılarından biri, yerinde denetim ve 
gözetimle görevli birimlerden sorumlu olur. 
Başkan yardımcılarının 84 üncü maddede belir
tilen şartları taşıması gerekir. 

Başkan yardımcıları gerektiğinde sınırlarını 
yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla görev ve 
yetkilerinden bir kısmını alt kademelere dev
redebilir. 

Kurumun hizmet birimleri 
MADDE 91.- Kurumun hizmet birimleri, 

daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış 
anahizmet, danışma ve yardımcı hizmet birim
lerinden oluşur. Ancak, daire başkanlıklarının 
sayısı onu geçemez. 

Hizmet birimleri, bu Kanunda belirtilen 
faaliyet alanı, görev ve fonksiyonlara uygun 
olarak Kurumun teklifi ve Bakanlar Kurulu 
kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle 
belirlenir. 
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Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
Anahizmet birimi olarak Strateji Geliştir

me Daire Başkanlığı kurulur. Hukuk, basın ve 
halkla ilişkiler, yönetim ve fınans gibi alanlar
da ihtiyaca göre sayıları toplam beşi geçmemek 
üzere Başkanlık müşaviri görevlendirilebilir. 

İnsan kaynaklan ve eğitim, idarî ve malî 
işler ve benzeri faaliyetleri yürütmek üzere 
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulur. 
Bu daire başkanlığında biri Kurulun özel büro 
hizmetlerinde kullanılmak üzere en çok dört 
adet müdürlük kurulabilir. 

Kurum, düzenlemekle görevli olduğu 
alanın yoğun olduğu illerde olmak ve sayısı 
üçü geçmemek kaydıyla Bakanlar Kurulu 
kararıyla yurt içi temsilcilik açabilir. 

Kurum personeli 
MADDE 92.- Bu Kanun ile Kuruma 

verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve 
hizmetler, bankalar yeminli murakıpları ve yar
dımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, 
hukuk uzman ve yardımcıları ile bilişim uzman 
ve yardımcılarından oluşan meslek personeli ve 
idarî personel eliyle yürütülür. Kurumun her 
türlü personelinin bu Kanunun 84 üncü mad
desinin birinci fıkrasının (d) bendi hariç, diğer 
bentlerinde yer alan nitelikleri taşımaları 
zorunludur. 

Başkan yardımcıları, daire başkanları, 
müdürler, başkanlık müşavirleri ve meslek per
soneli kadro karşılığı sözleşmeli statüde istih
dam edilir. Kadro karşılığı sözleşmeli çalışan 
Kurum personeli ücret, malî ve sosyal haklar 
dışında, diğer personel ise her türlü hak ve 
yükümlülükleri yönünden 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tâbidir. 

Bu Kanunun ekinde yer alan (I) sayılı cet
veldeki toplam kadro sayısı geçilmemek üzere, 
kadro unvan ve derecelerinin değiştirilmesi ile 
bu kadroların kullanılmasına ilişkin esas ve 
usûlleri belirlemeye Kurul yetkilidir. Ancak, 
meslek personeli dışında kalan Kurum per-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Kurum Personeli 
MADDE 92.- Kanunun 92 nci maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 
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sonelinin unvan değişiklikleri 190 sayılı Genel 
Kadro ve Usûlü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadro 
unvanlarıyla sınırlı olarak yapılır. 

Kurumun anahizmet birimlerinde uzman
lık gerektiren işlerde meslek personeli çalış
tırılması esastır. Anahizmet, danışma ve yar
dımcı hizmet birimlerinde istihdam edilecek 
personelin nitelikleri Başkanın teklifi üzerine 
Kurul tarafından belirlenir. Kurumda yönetici, 
müşavir ve meslek personeli unvanlarını haiz 
olmayan personelin oranı bu Kanunun eki cet
vellerde yer alan toplam kadro sayısının yüzde 
otuzunu geçemez. 

Kurumda, meslek personeli sayısının yüz
de onunu geçmeyecek şekilde, sektörde en az 
on yıl meslekî tecrübesi olanlar ile Kurumun 
faaliyet alanına ilişkin konularda doktor unvan 
ve derecesini alanlar arasından yeteri kadar uz
man personel, hizmet veya vekâlet akdi 
hükümlerine göre çalıştırılabilir. 

Kurum personeli başka kamu kurum ve 
kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilemez. 

Bankacılık, hukuk ve bilişim uzman yar
dımcılığı ile bankalar yeminli murakıp yardım
cılığına atanacaklar merkezî yarışma sınavıyla 
belirlenenler arasından seçilir. Uzman yardım
cılığı ve bankalar yeminli murakıp yardım
cılığına atananlar ikinci yılın sonunda yetki 
sınavına tâbi tutulurlar. Yetki sınavı ile bu 
sınavda başarılı olanların yetkilerine ilişkin 
usûl ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. Uz
man yardımcılığı ve bankalar yeminli murakıp 
yardımcılığına atananlar, üç yıl çalışmak ve 
olumlu sicil almak kaydıyla Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 
en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul 
edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı 
dil puanı alması, yeterlik sınavında başarılı ol
ması ve konuları ile ilgili hazırlayacakları uz
manlık tezinin oluşturulacak jüri tarafından 
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kabul edilmesi hâlinde ilgisine göre bankacılık, 
hukuk ve bilişim uzmanı ile bankalar yeminli 
murakıbı olarak atanır ve bunlara bir defaya 
mahsus olmak üzere bir derece yükseltilmesi 
uygulanır. Mazereti olmaksızın tez hazır
lamayan veya sınava girmeyen veya sınavda iki 
defa başarısız olanlar diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarındaki öğrenim durumlarına uygun 
kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Baş
kanlığına bildirilir. 

Kurumun meslek ve idarî personelinin 
yeterlik ve yarışma sınavları, nitelikleri ile 
çalışma usûl ve esasları ile ilgili diğer hususlar 
Kurum tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle 
belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Görev, Yetki ve Sorumluluk 

Kurumun görev ve yetkileri 
MADDE 93.- Kurum, bu Kanun ve ilgili 

diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde 
fınansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlan
ması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalış
ması, malî sektörün gelişmesi, tasarruf sahip
lerinin hak ve menfaatlerinin korunması için; 

a) Bankalar ve fınansal holding şirketleri 
ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer alan 
hükümler saklı kalmak kaydıyla fınansal 
kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin; 
kuruluş ve faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat 
yapısını, birleşme, bölünme, hisse değişimini 
ve tasfiyelerini düzenlemek, uygulamak, uy
gulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve 
denetlemek, 

b) Yurt içi ve yurt dışı muadil kurumların 
katıldığı uluslararası malî, iktisadî ve meslekî 
teşekküllere üye olmak, görev alanına giren 
hususlarda yabancı ülkelerin yetkili mercileri 
ile mutabakat zaptı imzalamak, 

c) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak, 
İle görevli ve yetkilidir. 
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Kurum, tasarruf sahiplerinin haklarını ve 

bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalış
masını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide 
önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem 
ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin et
kin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere 
gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamak
la yükümlü ve yetkilidir. 

Kurum; her türlü faaliyetinde, kuruluş 
kanununda verilen yetkiler saklı kalmak kay
dıyla kalkınma plânı, programlar ve hükümet 
programında yer alan ilke, strateji ve politika
lara uyar. 

Kurum, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat 
hükümleri çerçevesinde kendisine verilen yet
kilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek veya 
özel nitelikli kararlar alarak kullanır. Kurum, 
Kurul kararıyla bu Kanunun uygulanmasına 
ilişkin yönetmelikler ve tebliğler çıkarmaya 
yetkilidir. 

Kurum, iç düzenlemeleri dışındaki düzen
leyici işlemlerini yürürlüğe koymadan önce 
sektör stratejisi ve politikaları ile ilişkisinin 
kurulması bakımından ilişkili Bakanlığın, kal
kınma plânı ve yıllık programla ilişkisinin 
kurulması açısından Devlet Plânlama Teşkilatı 
Müsteşarlığının ve diğer ilgili kurum ve 
kuruluşların görüşünü alır. İlişkili Bakanlık ve 
Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı en geç 
yedi gün içinde cevap vermezse olumlu görüş 
verilmiş sayılır. 

Kurumun hazırlayacağı ikincil düzenleme 
taslakları en az yedi gün süreyle Kurumun in
ternet sayfası başta olmak üzere uygun 
vasıtalarla kamuoyunun bilgisine sunulur. 

Özel nitelikli kararlardan gerekli görülen
ler doğrudan ilgili kişi ve kuruluşlara ve uygun 
görüldüğü takdirde Kurumun haftalık bülteni 
ile duyurulur. 

Kamu kurum ve kuruluşları, Kanun ile 
belirlenmiş görev alanlarında Kuruma gerekli 
yardımı sağlamakla yükümlüdür. 
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Sektörün geliştirilmesi 
MADDE 94.- Kurum, fınansal hizmetler 

sektörünün geliştirilmesi amacıyla; 
a) İşlem ve aracılık maliyetlerinin azal

tılarak bankaların kârlı, verimli ve rasyonel 
çalışmalarının ve fınansal piyasaların tarafları 
arasında rekabet ortamının sağlanması, 

b) Finansal sisteme rekabet gücünün 
kazandırılması, fınansal piyasalara ilişkin diğer 
düzenlemeler ve uygulamalar ile bütünleş
menin gerçekleştirilmesi ve piyasanın daha et
kin işleyişinin sağlanması suretiyle etkin ve 
şeffaf bir fınansal sistemin oluşturulması, 

c) Denetim ve faaliyet alanları bakımından 
uluslararası bankaların durumunun yakından 
izlenmesi, tecrübelerinden yararlanılması, 

d) Birimler, kurumlar, meslek mensupları 
ve uluslararası diyalog ve işbirliğinin artırıl
ması suretiyle malî piyasalarda meslek men
supları arasında bütünleşmenin sağlanması, 

e) Malî piyasalara ilişkin düzenlemelerin 
ilgili taraflarla istişare edilerek hazırlanması, 

Hususlarında strateji belirlemeye yet
kilidir. 

Yerinde denetim ve gözetim 
MADDE 95.- Bu Kanun hükümleri ile bu 

Kanun kapsamındaki kuruluşlar hakkında diğer 
kanunlarda yer alan hükümlerin uygulan
masının ve bu kuruluşların her türlü işlem
lerinin gözetimi ve yerinde denetimi ve bu 
Kanun kapsamındaki kuruluşların konsolide ve 
konsolide olmayan bazda risk yapısı, iç kon
trol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri ile 
varlıkları, alacakları, özkaynakları, borçları, 
kâr ve zarar hesapları, yükümlülükleri ve taah
hütleri arasındaki ilgi ve dengelerin ve malî 
bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların ve bu 
kuruluşların kurumsal yönetim ilkelerine uyum 
seviyesinin gözetimi, tahlili ve ölçümü Kurum 
tarafından yapılır. 
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Kurum, bağımsız denetim kuruluşlarınca 

yapılan yıllık fınansal raporların yapısı, uygun
luğu ve güvenilirliğinin değerlendirilmesini de 
yerine getirir. 

Bu Kanuna tabî kuruluşlar tarafından, 
Kurulca belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde 
konsolide ve konsolide olmayan bazda is
tenilen her türlü bilgi, belge, cetvel, rapor ve 
fınansal tabloların, hesap ve kayıt düzenleriyle 
uyumlu olarak, zamanında ve doğru şekilde 
Kuruma tevdi edilmesi şarttır. 

Söz konusu kuruluşlarda denetim yapma 
yetkisi bulunanlar tarafından düzenlenen rapor 
ve mütalâaların bir suretinin anılan kuruluşlar
ca Kuruma gönderilmesi zorunludur. 

Kurum, incelemelerini Başkanın onayın
dan geçmiş çalışma programları ile Başkan 
tarafından yapılacak görevlendirmeler çer
çevesinde gerçekleştirir. 

Başkan, yapılacak yerinde denetimde, 
Kurumun meslek personelini oluşturan ban
kalar yeminli murakıp ve yardımcıları, ban
kacılık uzmanı ve yardımcıları, bilişim uzmanı 
ve yardımcıları, hukuk uzmanı ve yardımcıları 
arasından uygun göreceği bir denetim ekibini 
görevlendirir. Kurumun yerinde denetim yap
maya yetkili meslek personeli Ankara'da As
liye Ticaret Mahkemesinde yemin etmedikçe 
yerinde denetim yapamazlar. Yerinde denetim 
yapan Kurumun meslek personeli denetim 
konularıyla ilişkili olarak bu maddede belirtilen 
tüm yetkileri haizdir. 

Başkan, gerekli gördüğünde ve özellik arz 
eden konularda bağımsız denetim kuruluşlarını 
ilgili konu hakkında inceleme yapılması için 
görevlendirme yetkisini haizdir. Bağımsız 
denetim yapan kuruluşun denetçisi denetim 
konularıyla ilişkili olmak kaydıyla bu maddede 
belirtilen ilgili yetkileri haiz olduğu gibi, bu 
Kanun kapsamındaki sırların saklanması 
yükümlülüklerine de tâbidir. 
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Kurum, bankalardan, bunlann bağlı ortak

lıklarından, nitelikli paya sahip oldukları ortak
lıklardan, birlikte kontrol ettikleri ortaklıklar
dan, şubeleri ile temsilciliklerinden, destek hiz
meti kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel 
kişilerden bu Kanun hükümleri ile ilgili 
görecekleri bütün bilgileri gizli dahi olsa is
temeye, bunların vergiyle ilgili kayıtları dahil 
olmak üzere tüm defter, kayıt ve belgelerini in
celemeye yetkili olup, bilgi istenenler de is
tenilen bilgileri vermekle, defter, kayıt ve bel
geleri incelemeye hazır bulundurmakla, tüm 
bilgi işlem sistemini denetim amaçlarına uygun 
olarak Kurumun yerinde denetim yapan meslek 
personeline açmakla, verilerin güvenliğini sağ
lamakla ve muhafaza etmek zorunda oldukları 
her türlü defter, belge ve karneler ile vermek 
zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikrofiş, 
mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri or
tamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim 
veya kayıtlan okunabilir hale getirmek için 
gerekli tüm sistem ve şifrelerini inceleme için 
ibraz etmek ve işletmekle yükümlüdür. 

Kamu kurum ve kuruluştan, Merkez Ban
kası ve benzeri kuruluşlar ile Risk Merkezi 
görevleriyle ilgili olarak istenecek her hürlü 
bilgi ve belgeyi gizli de olsa Kurumun yerinde 
denetim yapan meslek personeline geciktiril-
meksizin verirler. Kurul, ilgili taraflarla bu 
husustaki detaylan belirleyen mutabakat zaptı 
düzenleyebilir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen denetim
ler sırasında talep edilmesi hâlinde, bankalar 
tarafından iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim 
sistemlerinde çalışanlann görevlendirilmesi dâhil 
olmak üzere her türlü destek sağlanır. 

Diğer kanunlar uyannca Kurumun meslek 
personelinin bu Kanun kapsamındaki görevleri 
dışında görevlendirilmeleri, bu maddede 
sayılan görevleri öncelikli olmak kaydıyla Baş
kan tarafından yapılır. 
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Kurum; bu Kanunun, Kurumun görev, yet

ki ve sorumluluklarına ilişkin hükümlerinde 
zikredilen ve 20.2.1930 tarihli ve 1567 sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanun hükümlerine aykırı hareket eden 
kuruluşlar ve ilgilileri hakkında, adı geçen 
Kanunun ek 1 inci maddesindeki yetkilere 
sahip olduğu gibi tüm bankaların kuruluş 
kanunu hükümleri ile diğer kanunların ban
kalarla ilgili hükümlerinin uygulanmasını 
denetlemeye de yetkilidir. 

Bankalarda yerinde denetim yapan kişiler, 
bu Kanunda belirtilen düzenlemeler dışında 
diğer kanunlara aykırılıkları tespit ettikleri tak
dirde bu tespitleri ilgili mercilere derhal bildir
mek zorundadırlar. 

Denetim ve gözetime ilişkin usûl ve esaslar 
Kurulca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. 

Bilgi ve belge isteme 
MADDE 96.- Bu Kanunun 93 üncü mad

desinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 
kuruluşlar ile ortakları, bunların bağlı ortaklık
ları, nitelikli paya sahip olduğu ortaklıkları, bir
likte kontrol ettiği ortaklıkları, şubeleri ile tem
silcilikleri, bağımsız denetim, değerleme ve 
destek hizmeti kuruluşları gizli dahi olsa bu 
Kanunun uygulanması ile ilgili olarak her türlü 
bilgi ve belgeyi Kurumun talebi üzerine 
Kuruma tevdi etmekle yükümlüdür. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve 
tüzel kişiler, Devletin güvenliği ve temel dış 
yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak hâller 
ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve 
savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kal
mak kaydıyla özel kanunlardaki yasaklayıcı ve 
sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli 
dahi olsa Kurum tarafından bu Kanun kap
samında verilen görevler ile sınırlı olmak üzere 
istenecek her türlü bilgi ve belgeyi uygun süre 
ve ortamda, sürekli veya münferit olarak ver-
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meye, istenecek defter ve belgeleri ibraz et
meye ve incelemeye hazır bulundurmaya, tüm 
bilgi işlem sistemini denetim amaçlarına uygun 
olarak ilgili personele açmaya, verilerin güven
liğini sağlamaya ve muhafaza etmek zorunda 
oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile 
vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin 
mikrofış, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve 
benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara 
erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek 
için gerekli tüm sistem ve şifreleri incelemek 
için ibraz etmeye ve işletmeye mecburdurlar. 

Bu madde kapsamında ilgili kişi, kurum 
ve kuruluşlar Kurumun belirleyeceği süre 
içerisinde söz konusu talebe cevap vermek ve 
gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. 

Şeffaflık ve hesap verebilirlik 
MADDE 97.- Kurumun faaliyetleri hak

kındaki yıllık rapor, raporun ait olduğu dönemi 
izleyen yılın mayıs ayı sonuna kadar Bakanlar 
Kuruluna sunulur ve kesin hesaplar ile birlikte 
kamuya açıklanır. Kurum, faaliyetleri ile ilgili 
olarak yılda bir defa Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Plân ve Bütçe Komisyonuna bilgi verir. 

Kurum, stratejilerine ve bu stratejilerin 
yerine getirilmesine ilişkin olarak Bakanlar 
Kuruluna altı ayda bir bilgi verir. 

Kurum, ilgili sektörde yaşanan önemli 
gelişmelere ve bu Kanunun 93 üncü mad
desinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 
kuruluşların performanslarına ilişkin olarak 
toplulaştırılmış bazda üç aylık süreli raporlar 
yayımlar. Kurum risk yönetim politikalarını 
kamuya açıklar. 

Kurul tarafından yapılan düzenlemeler, 
değişiklikleri de içerecek şekilde sürekli olarak 
güncellenmek suretiyle Kurumun internet say
fasında yayınlanır. 

Kurumca hazırlanacak süreli raporların 
biçim ve içerikleri ile usûl ve esasları Kurulca 
belirlenir. 
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Kurumlararası işbirliği 
MADDE 98.- Para, kredi ve bankacılık 

politikalarının yürütülmesiyle ilgili konularda 
Kurum, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Plânlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı, Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu ve Merkez Bankası karşılıklı 
mütalâa ve bilgi teatisinde bulunurlar. 

Kurum, Fon ve Merkez Bankası bu 
Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek 
amacıyla veri tabanlarında yer alan ve birlikte 
üzerinde uzlaşılan bilgileri gizlilik hükümleri 
çerçevesinde paylaşırlar. 

Yabancı ülke kanunlarına göre denetime 
yetkili ve Kurum muadili mercilerin, kendi ül
kelerindeki fınansal piyasalarda faaliyet gös
teren kuruluşların Türkiye'deki şube veya or
taklıklarında denetim yapma ve bilgi talepleri 
ile bankaların yurt dışındaki şube veya ortak
lıklarının konsolidasyon kapsamında yer alan 
bilgilerine ilişkin taleplerinin, karşılıklılık il
kesi de dikkate alınarak yerine getirilmesi 
Kurulun iznine tâbidir. 

Kurum ayrıca, politikaların ve düzen
lemelerin uyumlaştırılmasına yönelik olarak, 
gerekli gördüğü hâllerde yabancı ülkelerde 
denetim yapma ve eğitim ile personel değişimi 
imkânı sağlamak üzere Kurum muadili merciler 
ile düzenleyeceği ikili mutabakat zabıtları çer
çevesinde veya başka yollarla fınansal kuruluş
larla ve fınansal piyasalarla ilgili her türlü işbir
liği ve bilgi alışverişinde bulunmaya yetkilidir. 
Kurum, bu mutabakat zabıtlarının usûl ve esas
ları hakkında kamuoyunu bilgilendirir. 

Kurum, yurt dışında şube veya ortaklığı 
bulunan bir bankanın faaliyet iznini kaldırdığı 
veya Fona devrettiği takdirde, ilgili ülkenin 
muadil merciine durumu ivedilikle bildirir. 

Yurt içi ve yurt dışı yetkili mercilerle 
denetime, bilgi paylaşımına ve diğer hususlara 
dair yapılacak işbirliğine ilişkin usûl ve esaslar 
ilgili tarafların görüşü alınmak suretiyle Kurul
ca belirlenir. 
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Finansal Sektör Komisyonu 
MADDE 99.- Kurum nezdinde, Kurum, 

Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Mer
kez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Fon, 
Rekabet Kurulu, Devlet Plânlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı, İstanbul Altın Borsası, Menkul 
Kıymetler Borsaları, Vadeli İşlemler ve Op-
siyon Borsaları ve kuruluş birlikleri temsil
cilerinden oluşan Finansal Sektör Komisyonu 
kurulur. Komisyon, finansal piyasalardaki 
güven ve istikrar ile gelişmeyi temin etmek 
üzere, bilgi teatisini, kurumlararası işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamak, ortak politika 
önerilerinde bulunmak ve fınans sektörünün 
geleceğini ilgilendiren konulara ilişkin görüş 
bildirmekle görevlidir. 

Finansal Sektör Komisyonu en az altı ayda 
bir toplanır ve sonuçlan hakkında Bakanlar 
Kuruluna bilgi sunar. Komisyonun çalışma 
usûl ve esaslan üye kurumlann görüşleri alın
mak suretiyle Kurul tarafından belirlenir. 

Eşgüdüm Komitesi 
MADDE 100.- Bankacılık sisteminin 

genel durumu, kredi kuruluşlannın denetimleri 
sonucu alınacak önlemler, risk esaslı sigorta 
primlerinin hesaplanmasında kullanılmak üzere 
kredi kuruluşlannın malî bünyelerini gösteren 
analiz sonuçları ve aynca bu bankalann mev
duat ve katılım fonlan hesap adetleri, sigortalı 
mevduat ve katılım fonlan ve toplam mevduat 
ve katılım fonu tutarlan hakkında gerekli bil
gilerin paylaşılması, Fonun görev alanına giren 
konularda ve işlem tesis edilmesinin gerekli ol
duğu hâllerde Kurum ile Fonun azamî düzeyde 
işbirliği yapmasını sağlamak üzere Başkan ve 
Kurum başkan yardımcılan ile Fon Başkanı ve 
Fon başkan yardımcılanndan oluşan bir eş
güdüm komitesi kurulur. 

Komite en az üç ayda bir defa olmak 
üzere, tarafların uygun göreceği sıklıkta top
lanır. Taraflann bir diğerinden talep edeceği 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 997) 



— 86 — 

(Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Kabul Ettiği Metin) 

Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
bilgilerin ve belgelerin diğer tarafa uzlaşılacak 
bir süre içerisinde verilmesi esastır. 

Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında 
her iki kurumu ilgilendiren konularda ve bilgi 
paylaşımında izlenecek usûl ve esaslar Kurum 
ve Fon tarafından müştereken belirlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kurumun bütçesi, hesap ve har
camaların denetimi 

MADDE 101.- Kurumun gelirlerinin, 
giderlerini karşılaması esastır. Kurum bütçesi 
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu hükümlerinde belirlenen usûl ve esas
lara göre hazırlanır ve kabul edilir. 

Kurumun malî yıl sonunda oluşan gelir 
fazlaları, izleyen yılın mart ayı içinde genel 
bütçeye gelir olarak aktarılır. Ancak, Kurum 
bütçe durumunu göz önünde bulundurarak 
daha önce de aktarma yapabilir. 

Kurumun bütçe yılı takvim yılıdır. 
Kurumun giderleri, bankalar, fınansal kiralama 
şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şir
ketlerince bütçenin yürürlüğe girmesinden önce 
katılma payı adı altında Kuruma yapılacak 
ödemelerle karşılanır. Giderlere katılma payı 
olarak tahsil olunacak tutar, söz konusu 
kuruluşların bir önceki yıl sonu bilanço toplam
larının onbinde üçünü geçemez. Belirlenen süre 
içerisinde ödenmeyen katılma payları 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

Kurumun iç ve dış denetimi hakkında, 
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

Kurul, Kurumun yıllık hesaplarını bir 
bağımsız denetim şirketine denetletebilir ve bu 
durumda bağımsız denetim raporu faaliyet 
raporu içinde dere edilerek yayımlanır. 

Kurum faaliyetlerine ilişkin olarak her 
yılın mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait 
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kararlan, yaptığı ikincil düzenlemeler ile bun
ların ekonomik ve sosyal etkilerini analiz eden 
bir faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporu, ay
rıca Kurumun performans hedefleri ile uy
gulama sonuçlarının karşılaştırılmasını ve 
değerlendirilmesini de içerir. 

Kurumun yıllık faaliyet raporu, malî tab
loları ve bütçe kesin hesabı Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Kesinhesabın bir ör
neği de Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Kurum, faaliyetleri hakkında internet or
tamı ve resmî bültenler aracılığıyla kamuoyunu 
azamî ölçüde bilgilendirir. 

Ücretler, malî ve diğer sosyal haklar 
MADDE 102.- Kurul Başkanına Baş

bakanlık Müsteşarı için belirlenen her türlü 
ödemeler dâhil malî ve sosyal haklar tutarında 
aylık ücret ödenir. Başbakanlık Müsteşarına 
ödenenlerden, vergi ve diğer yasal kesintilere 
tâbi olmayanlar bu Kanuna göre de vergi ve 
diğer kesintilere tâbi olmaz. Kurul üyelerine ise 
Kurul Başkanına yapılan ödemelerin yüzde 
doksanbeşi oranında aynı usûl ve esaslara göre 
ödeme yapılır. 

Kurumun kadro karşılığı sözleşmeli per
sonelinin ücretleri ile diğer malî ve sosyal hak
ları birinci fıkrada belirlenen ücret tavanını 
geçmemek üzere Kurul tarafından tespit edilir. 

Kurum personeline Kurulca belirlenecek 
esaslar çerçevesinde fazla mesai ücreti ve per
formansa dayalı ödül verilebilir. Her halde 
Kurum personeline yapılacak ödeme tutarı 
birinci fıkrada belirlenen ücret tavanını 
geçemez. 

Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlar ile 
Kurum personeli hakkında 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve 
değişikliklerine ilişkin hükümler uygulanır. 
Emeklilik ve diğer bakımlardan Kurul Baş
kanına bakanlık müsteşarı, Kurul üyelerine 
bakanlık müsteşar yardımcısı, Kurum başkan 
yardımcılarına bakanlık genel müdürü, 1 inci 
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dereceli daire başkanlarına bakanlık genel 
müdür yardımcısı, başkanlık müşavirlerine 
bakanlık müşaviri, bankalar yeminli murakıp 
ve yardımcılarına kazanılmış hak aylık 
dereceleri itibarıyla karşılık gelen bakanlık 
müfettişi ve yardımcısı, bankacılık, hukuk ve 
bilişim uzmanlarına kazanılmış hak aylık 
dereceleri itibarıyla karşılık gelen Başbakanlık 
uzmanı, bunların yardımcılarına Başbakanlık 
uzman yardımcıları için tespit edilen ek göster
ge ve makam tazminatı uygulanır. Bu görevler
de geçirilen süreler makam ve temsil tazminatı 
ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş 
sayılır. Bu hükümler, akademik unvanların 
kazanılması için gerekli şartlar saklı kalmak 
üzere üniversite öğretim elemanı kadrolarından 
gelen Kurul Başkan ve üyeleri ile personel hak
kında da uygulanır. 

Kurul başkan ve üyeliklerine atananlar
dan, emekliliğini hak edip talebi sonucu emek
lilik işlemi tamamlanan Kurul üyelerinin 
üyelikleri görev süreleri sonuna kadar devam 
eder. Atama yapılmadan önce kanunla kurul
muş diğer sosyal güvenlik kurumlarına bağlı 
olanların, istekleri hâlinde bu kurumlara bağ
lılıkları devam eder ve bunlar hakkında 
yukarıdaki hükümler uygulanmaz. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
dışındaki sosyal güvenlik kurumlarından 
emekli olan Kurul üyeleri, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına yazı ile başvurduk
ları tarihi takip eden ayın başından itibaren 
Sandıkla ilişkilendirilir. Bu üyelerin diğer sos
yal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkları 
kesilir ve ayrılışlarında çeşitli sosyal güvenlik 
kuruluşlarına prim ödeyerek geçen süreleri bir
leştirilmek suretiyle kendilerine 24.5.1983 
tarihli ve 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi 
uyarınca aylık bağlanır. 

Diğer personelin emeklilik açısından 
durumu 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
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Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişiklik
lerine ilişkin hükümler dikkate alınmak suretiy
le kıyasen belirlenir. 

Kurul başkan ve üyelerine, birinci fıkraya 
göre belirlenen ücretlerinin tutarında, damga 
vergisi hariç herhangi bir kesintiye tâbi tutul
maksızın, her ay tazminat verilir. 

Kurul üyelerinin görevden ayrılması 
MADDE 103.- Kurul Başkan ve üyelik

lerine atananların Kurulda görev yaptıkları 
sürece önceki görevleri ile olan ilişkileri kesilir. 
Ancak, kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, 
memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri 
kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi veya 
görevden ayrılma isteğinde bulunmaları ve 
otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları 
durumunda atamaya yetkili makam tarafından 
bir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya 
atanır. Atama gerçekleşinceye kadar bunlann 
almakta oldukları her türlü ödemelerin Kurum 
tarafından yapılmasına devam olunur. Bir 
kamu kurumunda çalışmayanlardan Kurul Baş
kan ve üyeliğine seçilip yukarıda belirtilen 
şekilde görevi sona erenlere herhangi bir görev 
veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları 
her türlü ödemeler Kurum tarafından verilmeye 
devam edilir. Bu maddede belirtilen nedenler
le üyeliği sona erenlere Kurum tarafından 
yapılacak ödeme bir yılı geçemez. 

Kurul başkan ve üyelerinin bu görevlerin
de geçirdikleri süreler, tâbi oldukları kanun 
hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilir. 
Bu hüküm, akademik unvanların kazanılması 
için gerekli şartlar saklı kalmak üzere, üniver
site akademik kadrolarından gelen Kurul baş
kan ve üyeleri hakkında da uygulanır. 

Kurul üyeleri ile Kurum personelinin 
cezaî ve hukukî sorumluluğu 

MADDE 104.- Kurul Başkan ve üyeleri 
ile Kurum personelinin görevleriyle bağlantılı 
olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin 
soruşturmalar, Kurul Başkan ve üyeleri için 
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ilişkili Bakanın, Kurum personeli için ise Baş
kanın izin vermesi kaydıyla genel hükümlere 
göre yapılır. Kurul üyeleri ile Kurum per
sonelinin iştirak hâlinde işledikleri iddia edilen 
suçlara ilişkin soruşturmalarda Kurum per
soneli hakkında soruşturma izni verme yetkisi 
ilişkili Bakana aittir. 

Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum per
soneli hakkında görevleriyle bağlantılı olarak 
işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı soruş
turma izni verilmesi için, bu kişilerin ken
dilerine veya üçüncü kişilere çıkar sağlamak 
veya Kuruma ya da üçüncü kişilere zarar ver
mek kastıyla hareket ederek bu işlemler 
sonucunda kendilerine veya üçüncü kişilere 
çıkar sağlamış olmaları hususunda açık ve 
yeterli emarelerin olması gerekir. Soruşturma 
izni verilmesi hâlinde bu durum ilgililere tebliğ 
olunur. Soruşturmaya izin verilmesine ya da 
verilmemesine dair kararlar aleyhine, tebliğ 
tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Danış
tay nezdinde itiraz yoluna başvurulabilir. İzin 
verilmiş olsa dahi, itiraz süresi geçene kadar 
veya Danıştaya yapılan itiraz sonucunda hüküm 
tesis olunana kadar soruşturma başlatılamaz. 

Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum per
sonelinin, görevden ayrılmış olsalar dahi, 
görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia 
edilen suçlardan dolayı başlatılan soruşturma 
ve kovuşturmalar, ilgili üye veya personelin 
talebi hâlinde, bunlarla vekâlet akdi yapmak 
suretiyle görevlendirilecek bir avukat tarafın
dan takip edilir. Söz konusu davalara ilişkin 
dava giderleri ve Türkiye Barolar Birliğince 
açıklanan asgarî ücret tarifesinde belirlenen 
avukatlık ücretinin onbeş katını aşmamak üzere 
avukatlık ücreti, Kurum bütçesinden karşılanır. 

Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum per
soneli aleyhine, Kurulun veya Kurumun bu 
Kanunda yazılı görevlere ilişkin karar, eylem 
ve işlemleri sebebiyle, gerek görevlerinin ifası 
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sırasında gerek görevden ayrılmalarından son
ra, açılmış veya açılacak her türlü tazminat ve 
alacak davası, Kurum aleyhine açılmış sayılır. 
Bu davalarda husumet Kuruma yöneltilir. 
Avukatlık ücreti ve dava giderine ilişkin bu 
maddenin üçüncü fıkrası hükmü bu hukuk 
davaları için de aynen geçerlidir. Yargılama 
sonucunda Kurum aleyhine karar verilmesi ve 
kararın kesinleşmesi nedeniyle Kurumun 
ödeme yapması hâlinde, Kurum bu meblağı, il
gililerinden talep eder. Kurumun, yaptığı 
ödemeleri ilgililerinden talep edebilmesi için, 
bu kişiler hakkında kusurlu olduklarına ilişkin 
mahkeme kararının kesinleşmesi gerekir. 

Kurul kararlarına karşı yargı yolu 
MADDE 105.- Kurul kararlarına karşı 

açılacak idari davalar ilk derece mahkemesi 
olarak Danıştayda görülür. Danıştay, Kurul 
kararlarına karşı yapılan başvuruları acele işler
den sayar. 

İlişkili Bakanlık, Kurulun düzenleyici 
nitelikteki kararlarına karşı iptal davası açabilir. 

Kurul kararlarına karşı açılacak idarî 
davalarda yürütmenin durdurulması talepleri 
için ayrıca duruşma yapılır. Bu halde 2577 
sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 17 nci 
maddesinin (5) numaralı fıkrasındaki otuz gün
lük süre uygulanmaz. Yürütmenin durdurul
ması talepleri, Kurumun savunması alınmadan 
karara bağlanamaz. İlgili taraflar yürütmenin 
durdurulması talebinin kendisine tebliğ tarihin
den itibaren yedi gün içinde savunmasını ver
mek zorundadır. Aksi halde savunma beklen
meksizin karar verilir. 

ONBİRİNCİ KISIM 
Faaliyet İzni Kaldırılan ve Fona Dev
redilen Bankalara İlişkin Hükümler 
Faaliyet izninin kaldırılması 
MADDE 106.- Bir bankanın bu Kanun 

hükümlerine göre faaliyet izninin kaldırılması 
hâlinde yönetim ve denetimi Fona intikal eder. 
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İznin kaldırılmasına ilişkin Kurul 

kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarih
ten itibaren, banka hakkındaki ihtiyatî tedbir 
dahil her türlü icra ve iflas takibatı durur ve 
yeni icra ve iflas takibi yapılamaz. Banka hak
kında Fon haricinde üçüncü kişiler tarafından 
açılmış tüm dava, icra ve iflas takipleri mah
keme, icra ve iflas dairesi tarafından derhal 
Fona bildirilir. 

Fon, yönetim ve denetimi kendisine intikal 
eden bankadaki sigortalı mevduatı ve sigortalı 
katılım fonunu doğrudan veya ilân edeceği baş
ka bir banka aracılığı ile ödeyerek, mevduat ve 
katılım fonu sahipleri yerine bankanın doğ
rudan doğruya iflasını ister. Bu görev ve yetki 
münhasıran Fona aittir. Bu şekilde yapılacak if
las isteminde 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanununun 178 inci maddesinin ikinci fıkrası 
ve 179 uncu maddesinin iflasın ertelenmesine 
ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

Fonun iflas talebi hakkında 1086 sayılı 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun seri 
muhakeme usulü hükümleri uygulanır ve en 
geç altı ay içerisinde iflas talebi hakkında karar 
verilir. 

Yönetim ve denetimi Fona intikal eden 
banka hakkında iflas kararı verilmesi hâlinde 
Fon, iflas masasına 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanununun 206 ncı maddesinde yer alan üçün
cü sıradaki tüm imtiyazlı alacaklılardan önce 
gelmek üzere imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak 
eder. Fon, bu Kanunun uygulanması ile sınırlı 
olmak üzere 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanununun 166 ncı, 218 inci, 219 uncu, 223 
üncü, 234 üncü, 236 ncı, 249 uncu, 251 inci ve 
254 üncü maddelerindeki yetki ve görevler 
hariç olmak üzere iflas dairesi, alacaklılar top
lantısı ve iflas idaresi görev ve yetkilerine sahip 
olarak bankayı tasfiye eder. 

İflasına hükmolunan bankanın Fona olan 
borçlan, masanın nakit durumuna göre 2004 
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sayılı İcra ve İflas Kanununun 232 nci mad
desinde gösterilen sıra cetvelinin kesinleşmesi 
beklenmeksizin ödenir. Alacaklılar sıra cet
velinin düzenlenmesinde İcra ve İflas 
Kanununun 232 nci maddesinde öngörülen üç 
aylık sürenin yetersiz kalması hâlinde iflas 
idaresinin talebi üzerine, Fon Kurulu tarafından 
üçer aylık ek süreler verilebilir. 

İflas karan verilmeyen hallerde bankanın 
iradi tasfiyesi, banka genel kurul kararı aranmak
sızın ve Türk Ticaret Kanununun anonim şirket
lerin infisah ve tasfiyeye ilişkin hükümlerine tâbi 
olmaksızın tasfiye kurulu üyelerinin Fon tarafın
dan atanması suretiyle gerçekleştirilir. 

Bu Kanunun 12 nci maddesi hükümlerine 
göre faaliyet izni kaldırılan yabancı banka 
şubeleri hakkında da bu madde hükümleri uy
gulanır. Bu şubelerin mevcut ve alacaklarının 
yurt dışına transferine ilişkin esaslar Fon 
tarafından belirlenir. 

Fon, iflas ve/veya tasfiye masasının ak-
tifindeki paralarla, iflas ve/veya tasfiye idaresi 
sıfatıyla tahsil ettiği paraları muhafaza ve 
nemalandırma hususunda 2004 sayılı İcra ve İf
las Kanununun 9 uncu ve sair ilgili mad
delerine tâbi değildir. 492 sayılı Harçlar 
Kanununun 36 nci maddesinin birinci fıkrası 
hükmü bu paralar için uygulanmaz. 

Müflise ait menkul ve gayrimenkullerin 
satışında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Bu madde hükümlerinin uygulanmasına 
ilişkin usûl ve esaslar, Kurulun görüşü alınmak 
suretiyle Fon tarafından yönetmelikle düzen
lenir. 

Fona devredilen bankalar ile ilgili 
hükümler 

MADDE 107.- Fon, bu Kanunun 71 inci 
maddesi hükümlerine göre ortaklarının temettü 
hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi 
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kendisine devredilen bankalarla ilgili yet
kilerini maliyet etkinliğini sağlama ve malî sis
temin güven ve istikrarını koruma ilkeleri doğ
rultusunda kullanır. 

Fon, bu Kanunun 71 inci maddesi hüküm
lerine göre ortaklarının temettü hariç ortaklık 
hakları ile yönetim ve denetimi kendisine dev
redilen bankanın faaliyetlerini Fon Kurulunca 
belirlenecek süre ile geçici olarak durdurmaya 
ve/veya devir tarihi itibarıyla düzenlenecek 
bilançosunu esas almak suretiyle; 

a) Uygun göreceği aktiflerini, teşkilatını 
ve aksine talebi olmayan personeli ile devir 
tarihi itibarıyla mevduat bankaları bakımından 
mevduat toplamları en yüksek beş bankaca uy
gulanan faiz oranları ortalamasını, katılım ban
kaları bakımından katılım fonu toplamları en 
yüksek üç bankaca uygulanan getiri oranları or
talamasını geçmemek üzere işlemiş faiz ve 
getirileri ile birlikte sigortaya tâbi tasarruf mev
duatı ve katılım fonlarını ve pasifte yer alan 
karşılık kalemlerini, kurulacak bir bankaya ya 
da mevcut bankalardan istekli olanlara devret
meye ve aktif ve pasifi kısmen veya tamamen 
devredilen bankanın faaliyet izninin kaldırıl
masını Kuruldan istemeye, 

b) Hisselerine sahip olmak kaydıyla ve sigor
ta kapsamındaki mevduat ve katılım fonu tutarını 
aşmamak koşuluyla malî yardım sağlamaya ve 
kendisine intikal eden hisseleri temsil eden ser
mayeye karşılık gelen zararlan devralmaya, 

c) Devralınacak zararlar sonucunda his
selerinin tamamına sahip olunamaması hâlinde, 
zararın ödenmiş sermaye tutarından düşülmesi 
suretiyle hesaplanacak sermaye esas alınmak 
üzere bulunacak hisse bedelinin Fon Kurulunca 
belirlenecek süre içinde banka hissedarlarına 
ödenmesi karşılığında hisselerini devralmaya, 

d) Faaliyet izninin kaldırılmasını Kurul
dan istemeye, 

Yetkilidir. 
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Devralınan zararlara istinaden yapılacak 

ödemelerin karşılığını temsil eden hisseler, 
üzerindeki her türlü hak ve takyidattan arî 
olarak Fona intikal eder. 

Hakkında bu maddenin ikinci fıkrasının 
(a) bendi hükümleri uygulanan bankanın dev
redilen aktiflerinin toplamının devredilen 
pasiflerinin toplamını karşılamaması hâlinde 
aradaki fark sigorta kapsamındaki mevduat ve 
katılım fonu tutarını aşmamak kaydıyla Fon 
tarafından ödenir. Bu halde ve hakkında bu 
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi hükümleri 
uygulanan bankanın faaliyet izninin kaldırıl
ması durumunda bu Kanunun 106 ncı mad
desinin ikinci ve 109 uncu maddesinin üçüncü 
fıkraları uygulanmaz. Bu Kanunun 106 ncı 
maddesine göre iflas masaları kurulması hâlin
de, Fon ödediği tutar kadar iflas masasına 2004 
sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı mad
desinde yer alan üçüncü sırasındaki tüm im
tiyazlı alacaklılardan önce gelmek üzere im
tiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder. 

Fon, hisselerinin çoğunluğu veya tamamı 
kendisine intikal eden bankanın; 

a) Gerektiğinde malî ve teknik yardım da 
sağlamak suretiyle, varlık ve yükümlülüklerini 
kısmen veya tamamen, mevcut bankalardan is
tekli olanlara ya da kurulacak bir bankaya dev
retmeye veya bankayı istekli olan başka bir 
bankayla birleştirmeye, 

b) Fon Kurulunca gerekli görülen hallerle 
sınırlı olmak üzere, malî bünyenin güçlendiril
mesi ve yeniden yapılandırılması için gerek
tiğinde; 

1) Sermayesini artırmaya, 
2) Zorunlu karşılık ve umumi disponibilite 

yükümlülüklerinden kaynaklanan cezaî faiz
lerini kaldırmaya, 

3) İştirak, gayrimenkul ve diğer aktiflerini 
satın almaya veya bunları teminat olarak alıp 
karşılığında avans vermeye, 
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4) Likidite ihtiyacını gidermek üzere mev

duat koymaya, 
5) Alacaklarını veya zararlarını devral

maya, 
6) Varlık ve yükümlülükleri ile ilgili her 

türlü işlemi yapmaya ve nakde tahvilini sağ
lamaya, 

c) Sahip olduğu aktifleri iskonto uy
gulayarak veya sair suretlerle üçüncü kişilere 
satmaya ve gerekli göreceği her türlü tedbiri al
maya, 

d) Hisselerini bu Kanunun 7 ve 8 inci 
maddelerindeki hükümlere istinaden Kuruldan 
izin alınmak kaydıyla ve Fon Kurulu tarafından 
belirlenecek usûl ve esaslar dahilinde üçüncü 
kişilere devretmeye, 

Yetkilidir. 
Bu madde hükümlerine göre yapılan devir iş

lemlerinde alacaklı ve borçluların rızası aranmaz. 
71 inci madde kapsamında temettü hariç 

ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi ken
disine devredilen bankalann, malî bünyelerinin 
güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, dev
ri, birleştirilmesi ve satışı ile ilgili süreç devrin 
yapıldığı tarihten itibaren en geç dokuz aylık 
bir süre içerisinde tamamlanır. Fon Kurulu 
karan ile bu süre üç ayı geçmemek üzere 
uzatılabilir. Bu süre içinde devir, birleşme veya 
satışın tamamlanamamış olması hâlinde Fonun 
talebi üzerine Kurul bankanın faaliyet iznini 
kaldırır. 

Banka kaynaklarının istismarı 
MADDE 108.- 71 inci maddenin birinci 

fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre faaliyet 
izni kaldırılan veya Fona devredilen bankaların 
hâkim ortakları ve yöneticileri, bu Kanunun 
şahsi sorumluluğa ilişkin hükümleri saklı kal
mak kaydıyla, kullandıkları kaynakları ve bu 
suretle uğranılan zararları Fon tarafından 
verilecek süre içerisinde iade ve tazmin etmek
le mükelleftir. 
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Bu maddenin uygulanmasında, bankaların 

hâkim ortaklarının ve yöneticilerinin; yönetim 
kurulu, kredi komiteleri, yöneticiler, şubeler ve 
diğer yetkili ve görevliler aracılığıyla veya sair 
suretlerle, banka kaynaklarını ve varlıklarını; 
rehnetmek, teminat göstermek, açıldığı tarih 
itibarıyla kredibilitesi olmadığı aşikâr bulunan 
kişilere kredi vermek, karşılığında kredi temin 
etmek amacıyla kredi kullandırmak, yurt içi ve 
yurt dışı banka ve malî kuruluşlar nezdinde 
depo ve sair adlarla hesap açtırmak veya bu 
hesaplan teminat göstermek ve sair şekillerde 
doğrudan veya dolaylı olarak kendileri veya 
başkalan lehine para, mal, her türlü hak ve 
alacak temini amacıyla kullandıkları veya baş
kalarına kullandırdıkları banka kaynakları ve 
varlıkları, dolanlı kaynak olarak kullanılmış 
sayılır. 

Bu madde kapsamında kullanılan kaynak
lar ve maruz kalınan zarar kapsamında iade ve 
tazmin talebine mesnet teşkil edecek işlemler 
ile iade ve tazmine konu edilecek tutarlar, ilgili 
bankada Kurumca yapılacak incelemeler 
sonucu ulaşılacak tespitler de dikkate alınarak 
Fon Kurulunca belirlenir. 

Bankanın faaliyet izninin kaldırılması 
hâlinde Fon tarafından verilecek süre içerisinde 
iade ve tazmin edilemeyen tutarlar Fon alacağı 
haline gelir ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre takip ve tahsil edilir. 

Bankanın Fona devrinden sonra Fon 
tarafından verilecek süre içerisinde kullanılan 
kaynakların ve bu suretle uğranılan zararın iade 
ve tazmin edilmemesi veya Fon tarafından uy
gun görülecek biçimde teminatlandırılmaması 
veya bu ortaklara ait hisselerin Fon tarafından 
verilecek süre içinde üçüncü kişilere devredil-
memesi hâlinde bu zarar veya kullanılan kay
nakların miktarı dikkate alınmaksızın ortaklara 
ait hisseler başkaca bir işleme gerek kalmadan 
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Fona intikal eder. Bu suretle Fona intikal eden 
söz konusu hisselerin üçüncü kişilere satışını 
müteakip Fon tarafından elde edilen tutar 
hâkim ortakların bankaya ve/veya Fona olan 
borçlarına mahsup edilir. 

Bu madde kapsamında kullanılan banka 
kaynağı ve bu suretle uğranılan zarar, Fon 
tarafından verilen süre içinde iade veya tazmin 
edilse veya Fon tarafından uygun görülecek 
biçimde teminatlandırılsa dahi bilançoda 
görülen bakiye zararın özkaynakları aştığının 
tespiti hâlinde Fon, bankanın faaliyet izninin 
kaldırılmasını Kuruldan istemeye yetkilidir. 
Bilançoda görülen zararın özkaynakları aş
maması hâlinde ise, Fon en az beş üyesinin ay
nı yöndeki oylarıyla alman Fon Kurulu kararıy
la hâkim ortaklar dışındaki ortaklara ait his
seleri, zararın ödenmiş sermaye tutarından 
düşülmesi suretiyle hesaplanacak sermaye esas 
alınmak üzere bulunacak bedel üzerinden Fon 
Kurulunca belirlenecek süre içinde banka his
sedarlarına ödenmesi karşılığında devralmaya 
yetkilidir. 

Faaliyet izni kaldırılan veya Fona dev
redilen bankalara ilişkin ortak hükümler 

MADDE 109.- Faaliyet izni kaldırılan 
veya Fona devredilen bankaların ana sözleş
melerinde yer alan düzenlemelerin, Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın, 
genel kurul yapılmaksızın değiştirilmesine ve 
tescil ettirilmesine Fon yetkilidir. 

Fon, faaliyet izni kaldırılan veya Fona 
devredilen bankaların hâkim ortaklarından ve 
tüzel kişi ortaklarının sermayesinin yüzde 
onundan fazlasına sahip gerçek kişi hissedar
larından ve yöneticilerinden, bunların eşlerin
den, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci 
dereceye kadar kayın hısımlarından, evlatlık
larından ve kendilerini evlat edinenlerden ken
dilerine ait taşınmaz ve iştiraklerini, haczi caiz 
olan taşınır hak ve alacaklarını ve menkul kıy-
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metlerini, her türlü kazanç ve gelirleri ile 
yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve ay
rıca bildirimden önceki iki yıl içinde ivazlı 
veya ivazsız olarak iktisap ettikleri veya dev
rettikleri taşınmaz, haczi caiz taşınır, hak, 
alacak ve menkul kıymetlerini gösterir birer 
mal beyannamesi vermelerini istemeye yet
kilidir. Mal beyannamesinin en geç yedi gün 
içinde Fona verilmesi zorunludur. Bu mal 
beyanının hüküm ve sonuçları hakkında 2004 
sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri 
geçerlidir. 

Fon, faaliyet izni kaldırılan veya Fona 
devredilen bankada mevduat ve katılım fonu 
sahipleri ile diğer alacaklıların haklarını 
korumaya yönelik olarak gerekli göreceği her 
türlü tedbiri alır. Faaliyet izni kaldırılan veya 
Fona devredilen bankanın hâkim ortaklan ve 
tüzel kişi ortaklarının sermayesinin yüzde 
onundan fazlasına sahip gerçek kişi hissedarları 
ve yöneticilerinin mal, hak ve alacaklarına 
Fonun talebi üzerine mahkeme tarafından 
teminat şartı aranmaksızın ihtiyatî tedbir veya 
ihtiyatî haciz konulabilir, bu kişilerin yurt 
dışına çıkışları yasaklanabilir. Bu şekilde 
alınan ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları, 
karar tarihinden itibaren altı ay içinde dava, ic
ra ve iflas takibine konu olmaz ise kendiliğin
den ortadan kalkar. İlgililer hakkında 2004 
sayılı İcra ve İflas Kanununun 11 inci bab 
hükümlerine göre açılacak iptal davalarında 
aciz vesikası şartı aranmaz. 

Faaliyet izninin kaldırıldığı veya Fona 
devredildiği tarihten itibaren bankanın alacak
lılarından temlik yoluyla alacak edinen borç
lular, temlik yoluyla edindikleri alacakları ile 
bankaya olan borçlarının takasının yapılması 
veya mahsup edilmesi talebinde bulunamaz. 
Bu sonucu doğuracak takas ve mahsup işlem
leri banka açısından geçersizdir. 
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Şahsi sorumluluk 
MADDE 110.- Bir bankanın yöneticilerinin 

ve denetçilerinin kanuna aykırı karar ve işlem
leriyle banka hakkında 71 inci madde hüküm
lerinin uygulanmasına neden olduklarının tes
piti hâlinde, bankaya verdikleri zararlarla sınır
lı olarak bunların şahsi sorumlulukları yoluna 
gidilerek, Fon Kurulu kararına istinaden ve 
Fonun talebi üzerine doğrudan şahsen iflas
larına mahkemece karar verilebilir. Bu karar ve 
işlemler bankanın hâkim ortaklarına menfaat 
temini amacıyla yapıldığı takdirde, menfaat 
temin eden ortaklar hakkında da temin ettikleri 
menfaat üzerinden uygulanır. Bu suretle tahsil 
edilen tutarın Fon tarafından ödenen mevduat 
ve katılım fonu tutarı ve fer'ileri mahsup edil
dikten sonra bakiye kısmı tasfiye hâlindeki 
veya iflasa tâbi bankaya iade edilir. 

Mahkemece iflasına karar verilenler hak
kındaki takibi Fon yürütür. 

Bu madde hükmüne göre iflası istenenler 
hakkında mahkemece 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanununun 257 nci ve izleyen maddeleri 
hükümleri uygulanır. 

Bu Kanunun 106 ncı ve 109 uncu mad
deleri hükümleri, bu maddeye göre şahsi iflası 
istenenler hakkında da uygulanır. 

ONİKİNCİ KISIM 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna İlişkin 

Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Fonun kuruluş ve bağımsızlığı 
MADDE 111.- Bu Kanun ve ilgili diğer 

mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde tasar
ruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korun
ması amacıyla, mevduatın ve katılım fon
larının sigorta edilmesi, Fon bankalarının 
yönetilmesi, malî bünyelerinin güçlendirilmesi, 
yeniden yapılandırılması, devri, birleştiril
mesi, satışı, tasfiyesi, Fon alacaklarının takip 
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ve tahsili işlemlerinin yürütülmesi ve sonuç
landırılması, Fon varlık ve kaynaklarının idare 
edilmesi ve Kanunla verilen diğer görevlerin 
ifası için kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve 
malî özerkliğe sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu kurulmuştur. 

Fon görevini yaparken bağımsızdır. Fonun 
kararları yerindelik denetimine tâbi tutulamaz. 
Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Fon 
Kurulunun kararlannı etkilemek amacıyla emir 
ve talimat veremez. 

Fon, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Kurulu ile Başkanlıktan oluşur. 

Fonun merkezi İstanbul'dadır. Fon, görev
li ve yetkili olduğu alanın yoğun olduğu illerde 
olmak ve sayısı üçü geçmemek kaydıyla 
Bakanlar Kurulu karanyla yurt içi temsilcilik 
ve tahsilat birimleri açabilir. 

Fon, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüs
leri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet Mec
lisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hak
kında Kanun, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hüküm
lerine tâbi değildir. 

Fon, görev ve yetkilerini etkin şekilde 
yerine getirmek amacıyla, yeterli sayı ve 
nitelikte personeli istihdam eder. 

Fonun mallan Devlet malı hükmündedir. 
Fonun mal, hak ve alacakları haczedilemez ve 
rehnedilemez. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Kurulu 
MADDE 112.- Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu Kurulu, Fonun karar organıdır. Fon 
Kurulu, biri başkan, biri ikinci başkan olmak 
üzere yedi üyeden oluşur. Fon Kurulu Başkanı 
Fonun da başkanıdır. 

Başkanın izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı 
görevlendirme ve görevde bulunmadığı diğer 
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hâller ile görevden alınması durumunda ikinci 
başkan, onun da bulunmadığı hâllerde Fon 
Kurulu tarafından belirlenecek bir üye Başkana 
vekâlet eder. 

Fon Kurulu üyelerinin atanması 
MADDE 113.- Fon Kurulu üyelerinin, 

aşağıda belirtilen şartları taşımaları zorunludur: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

48 inci maddesinin (A) fıkrasının (1), (4), (5), 
(6) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartlan 
taşımak. 

b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), 
(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımak. 

c) 26 ncı maddede yer alan çalışması 
yasaklananlardan olmamak. 

d) Hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işlet
me, kamu yönetimi ve dengi dallarda lisans veya 
lisansüstü düzeyinde öğrenim görmüş olmak. 

Üyeler, yüksek öğrenim sonrası en az on 
yıl deneyim sahibi veya yukarıda sayılan öğ
renim dallarında en az on yıl öğretim üyeliği 
yapan kişiler arasından Bakanlar Kurulunca 
atanır. Üyelerden en az birinin hukuk fakültesi 
mezunu, birinin ise Fonda başkan yardımcısı, 
ana hizmetbirimi yöneticisi veya meslek per
soneli olarak çalışmış olması şarttır. Bakanlar 
Kurulu, üyelerden birini başkan birini de ikinci 
başkan olarak görevlendirir. Bakanlar 
Kurulunun atama kararı Resmî Gazetede 
yayımlanır. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeleri, görev
lerinin devamı süresince görevlerini tam bir 
dikkat, dürüstlük ve tarafsızlık ile yürütecek
lerine, kanun hükümlerine aykırı hareket et
meyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair Yar
gıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda 
yemin ederler. Yemin için yapılan başvuru Yar
gıtay tarafından acele işlerden sayılır. Fon 
Kurulu üyeleri, yemin etmedikçe göreve baş
layamazlar. 
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Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin görev 

süreleri 
MADDE 114.- Fon Kurulu Başkan ve 

üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süreleri biten 
başkan ve üyeler yeniden atanamazlar. Başkan
lığın ve üyeliğin herhangi bir sebeple boşal
ması hâlinde, boşalan yere 113 üncü maddede 
belirtilen esaslar dahilinde bir ay içinde atama 
yapılır. Bu şekilde atananlar, bir defalığına tek
rar atanabilirler. 

Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin görev 
süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görev
lerine son verilemez. Ancak, ağır hastalık veya 
sakatlık nedeniyle iş göremeyecekleri, atan
maları için gerekli şartları kaybettikleri, 
durumlarının 115 inci maddeye aykırı olduğu 
anlaşılan veya görevleri ile ilgili olarak işledik
leri suçlardan dolayı haklarında verilen mah
kûmiyet kararı kesinleşen Fon Kurulu Başkan 
ve üyelerinin görevleri Başbakan onayı ile sona 
erdirilir. Bunların yerine en geç bir ay içinde 
atama yapılır. Ayrıca, geçici iş göremezlik 
halinin üç aydan fazla sürmesi hâlinde, bu 
durumda olan üyelerin üyelikleri düşer ve bun
ların yerlerine bir ay içinde atama yapılır. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile Fon 
personeline ilişkin yasaklar 

MADDE 115.- Fon Kurulu Başkan ve 
üyeleri, asli görevlerini aksatmayan bilimsel 
amaçlı yayın, ders ve konferans ile telif hakları 
hariç Fondaki resmî görevlerinin yürütülmesi 
dışında kalan resmî veya özel hiçbir görev 
alamaz, dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri 
yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğ
raşamaz, serbest meslek faaliyetinde 
bulunamaz, bu Kanun kapsamındaki kuruluşlar 
ve bunların doğrudan ya da dolaylı ortaklık
larında pay sahibi olamaz, hakemlik ve bilir
kişilik yapamazlar. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeleri göreve baş
lamadan önce, kendilerinin veya eş ve velayeti 
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altındaki çocuklarının sahibi bulunduğu men
kul kıymetlerden Hazine tarafından çıkarılan 
borçlanmaya ilişkin olanlar hariç bu Kanun 
kapsamındaki kuruluşlar ve bunların doğrudan 
ya da dolaylı ortaklıklarına ait her türlü ser
maye piyasası araçlarını eş, evlatlık, üçüncü 
dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar 
kayın hısımları dışındakilere otuz gün içinde 
satmak suretiyle elden çıkarmak zorundadır. 
Fon Kurulu üyeleri atanmalarından itibaren 
otuz gün içinde bu fıkraya uygun hareket et
mezlerse üyelikten çekilmiş sayılır. Bu durum, 
Fon Kurulu kararı ile tespit edilir ve ilişkili 
Bakana bildirilir. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeleri, yönetim ve 
denetimleri Fona devredilen kuruluşlarda ve 
bunların doğrudan ya da dolaylı ortaklıkların
da, görevlerinden ayrılmalarını izleyen iki yıl 
içinde görev alamazlar. Bu fıkra hükmüne uy
mayanlara 2531 sayılı Kamu Görevlerinden 
Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında 
Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen cezalar 
verilir. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile diğer 
personel, Fonla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve 
ticari sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile 
kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına 
açıklayamazlar, kendilerinin veya başkalarının 
menfaatine kullanamazlar. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeleri 3628 sayılı 
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanununa tâbidir. 

Fon Kurulunun çalışma esasları 
MADDE 116.- Fon Kurulu en az haftada 

bir defa olmak üzere, gerekli hallerde toplanır. 
Toplantıyı Fon Kurulu Başkanı, yokluğunda 
ikinci başkan yönetir. Toplantının gündemi 
Başkan, yokluğunda ikinci başkan tarafından 
hazırlanarak toplantıdan en az bir gün önce Fon 
Kurulu üyelerine bildirilir. Gündem mad
delerine geçmeden önce Başkan tarafından 
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Fonun faaliyetleri hakkında Fon Kuruluna bilgi 
verilir. Gündeme yeni madde eklenebilmesi 
için toplantı başlamadan önce bir üyenin 
öneride bulunması ve önerilen maddenin gün
deme eklenmesinin Fon Kurulunca kabul edil
mesi gerekir. 

Fon Kurulu en az beş üyenin hazır bulun
ması ile toplanır ve bu Kanunda belirtilen özel 
nisap gerektiren haller dışında en az dört 
üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Üyeler 
çekimser oy kullanamaz. Toplantıda karar yeter 
sayısı sağlanamadığı durumlarda izleyen top
lantılarda, oylarda eşitlik olması hâlinde Fon 
Başkanının bulunduğu tarafın oyu üstün 
sayılarak karar alınır. Fon Kurulu kararı 
tutanakla tespit edilir ve karar tutanağı toplantı 
esnasında veya en geç toplantıyı izleyen iş
günü, toplantıya katılan tüm üyeler tarafından 
imzalanır. 

Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim 
yılında toplam üç toplantıya katılmayan veya 
bir toplantıya katıldığı halde Fon Kurulu karar
larını süresi içinde imzalamayan veya karşı oy 
gerekçesini süresi içinde yazılı olarak bildir
meyen Fon Kurulu üyeleri üyelikten çekilmiş 
sayılır. Bu durum, Fon Kurulu kararı ile tespit 
edilir ve ilişkili Bakana bildirilir. 

Herhangi bir nedenle üye sayısının Fon 
Kurulunun karar almasını imkânsız kılacak bir 
sayıya düşmesi hâlinde, toplantı nisabı sağlanacak 
şekilde bir ayı geçmemek üzere, kıdem sırasına 
göre Fon başkan yardımcıları vekâlet eder. Bu 
madde hükmüne istinaden Fon Kurulu üyeliği 
görevini yürüten Fon başkan yardımcılarının malî 
ve özlük haklarında bir değişiklik olmaz. 

Bu Kanunda belirtilen süreler saklı kalmak 
üzere, Fon Kurulu kararı, alındığı toplantı 
tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde 
gerekçeleri, varsa karşı oy gerekçeleri ve im
zaları ile birlikte tekemmül ettirilir. 
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Fon Kurulu Başkan ve üyeleri kendisi, eşi, 

evlatlığı ve üçüncü derece dâhil kan ve ikinci 
derece dâhil kayın hısımlarıyla ilgili konularda 
müzakere ve oylamaya katılamazlar. Bu durum 
karar metninde ayrıca belirtilir. 

Fon Kurulu toplantıları gizlidir. îhtiyaç 
duyulması hâlinde görüşlerinden yararlanmak 
üzere uzman kişiler Fon Kurulu toplantısına 
davet edilebilir. Ancak Fon Kurulu kararları 
toplantıya dışardan katılanların yanında 
alınamaz. 

Fon Kurulunun düzenleyici nitelikteki 
kararları, tekemmül etmesinden itibaren en geç 
yedi iş günü içinde ilişkili Bakanlığa ve yayım
lanmak üzere Başbakanlığa gönderilir ve gön
derildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde 
Resmî Gazetede yayımlanır. Bu Kanunda ön
görülen hükümler saklı kalmak üzere, Fon 
Kurulu kararları başta internet ortamı olmak 
üzere uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurulur. 
Fon Kurulu, yayımlanması ülke ekonomisi ve 
kamu düzeni açısından sakıncalı nitelikteki 
kararların yayımlanmamasına karar verebilir. 

Haklarında dava açılıp yürütülmelerinin 
durdurulmasına veya ihtiyatî tedbir kararı veril
mesine rağmen, nihai aşamada iptal istemleri 
reddedilen bu Kanunun 130 uncu maddesinin 
(e) bendinde yer alan para cezalarına, işlemin 
ilgiliye tebliği tarihinden itibaren kanunî faiz 
uygulanır. Para cezaları 6183 sayılı Kanun 
hükümlerine göre tahsil olunur. 

Fon Kurulu üyeleri ile Fon personelinin 
uyacakları meslekî ve etik ilkeler ile Fon 
Kurulunun çalışma usûl ve esaslarına ilişkin 
diğer hususlar Fon tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

Fon Kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 117.- Fon Kurulu, bu Kanun ve 

diğer mevzuatla verilen görevler yanında ayrıca 
aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır: 
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a) Fonun ana stratejisini, performans öl

çütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite 
standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve 
çalışma politikalarını oluşturmak, Fonun hiz
met birimleri ve bunların görevleri hakkında 
öneride bulunmak. 

b) Fonun ana stratejisi ile amaç ve hedef
lerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini 
görüşmek ve karara bağlamak. 

c) Fonun performansını ve malî durumunu 
gösteren raporları onaylamak. 

d) Fon Başkanının önerisi üzerine, başkan 
yardımcıları ve daire başkanlarını atamak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Başkanlık Teşkilatı 

Fon Başkanı 
MADDE 118.- Fonun en üst yöneticisi 

olan Fon Başkanı, Fonun genel yönetiminden, 
temsilinden ve Fon Kurulunca alınan kararların 
yürütülmesinden sorumludur. 

Fon Başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Fon Kurulu toplantılarının gündemini, 

gün ve saatini belirlemek, toplantıları idare et
mek, gündeme alınmayan başvurular hakkında 
gerekli işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin 
olarak Fon Kuruluna bilgi vermek. 

b) Fon Kurulu kararlarının yayımlan
masını veya tebliğini sağlamak, bu kararların 
gereğinin yerine getirilmesini temin etmek ve 
uygulanmasını izlemek. 

c) Hizmet birimlerinden gelen önerilere 
son şeklini vererek Fon Kuruluna sunmak. 

d) Fon Kurulunun belirlediği stratejilere, 
amaç ve hedeflere uygun olarak, Fonun yıllık 
bütçesi ile malî tablolarını hazırlamak. 

e) Hizmet birimlerinin verimli ve uyum
lu bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde or
ganizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak, 
Fon hizmet birimleri arasında çıkabilecek 
görev ve yetki sorunlarını çözmek. 
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f) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, 

amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine göre 
faaliyetlerin değerlendirilmesini yaptırmak ve 
bunları Fon Kuruluna sunmak. 

g) Fonun faaliyet gösterdiği alanda 
strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile Başkan
lığın ve çalışanların performans ölçütleri hak
kında değerlendirme yapmak. 

h) Fonun diğer kuruluşlarla ilişkilerini 
yürütmek ve Fonu temsil etmek. 

i) Fon Kurulu tarafından atanması ön
görülenler dışındaki Fon personelini atamak. 

j) Fon Başkanı adına imzaya yetkili per
sonelin görev ve yetki alanını belirlemek. 

k) Fonun yönetim ve işleyişine ilişkin 
diğer görevleri yerine getirmek. 

Başkan, Fon Kuruluna ilişkin olmayan 
görev ve yetkilerinden bir bölümünü, sınırlarını 
açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla, alt 
kademelere devredebilir. 

Fon başkan yardımcıları 
MADDE 119.- Fon Başkanına başkanlığa 

ilişkin görevlerinde yardımcı olmak üzere Fon 
Kurulu kararıyla iki başkan yardımcısı atanır. 
Başkan yardımcılarının 113 üncü maddede 
belirtilen şartları taşıması gerekir. 

Fon başkan yardımcıları gerektiğinde 
sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şar
tıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere 
devredebilir. 

Fonun hizmet birimleri 
MADDE 120.- Fonun hizmet birimleri, 

daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış 
anahizmet, danışma ve yardımcı hizmet birim
lerinden oluşur. Ancak, daire başkanlıklarının 
sayısı onu geçemez. 

Hizmet birimleri, bu Kanunda belirtilen 
faaliyet alanı, görev ve fonksiyonlara uygun 
olarak Fonun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıy
la yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. 
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Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
Fonda anahizmet birimi olarak Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı kurulur. Hukuk, 
basın ve halkla ilişkiler, yönetim ve fınans gibi 
alanlarda ihtiyaca göre sayılan toplam beşi 
geçmemek üzere Başkanlık müşaviri görevlen
dirilebilir. 

İnsan kaynakları ve eğitim, idarî ve malî 
işler ve benzeri faaliyetleri yürütmek üzere 
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulur. 
Bu daire başkanlığında biri Fon Kurulunun 
özel büro hizmetlerinde kullanılmak üzere en 
çok dört adet müdürlük kurulabilir. 

Fon personeli 
MADDE 121.- Bu Kanun ile Fona verilen 

görevlerin gerektirdiği görev ve hizmetler, Fon 
avukatları, Fon denetçisi ve denetçi yardım
cıları, Fon uzmanı ve uzman yardımcılarından 
oluşan meslek personeli ile idarî personel eliy
le yürütülür. Fonun her türlü personelinin bu 
Kanunun 113 üncü maddesinin birinci fık
rasının (d) bendi hariç, diğer bentlerinde yer 
alan nitelikleri taşımaları zorunludur. 

Başkan yardımcıları, daire başkanları, 
müdürler, başkanlık müşavirleri ve meslek per
soneli kadro karşılığı sözleşmeli statüde istih
dam edilir. Kadro karşılığı sözleşmeli çalışan 
Fon personeli ücret, malî ve sosyal haklar 
dışında her türlü hak ve yükümlülükleri yönün
den 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tâbidir. 

Bu Kanunun ekinde yer alan (II) sayılı cet
veldeki toplam kadro sayısı geçilmemek üzere, 
kadro unvan ve derecelerinin değiştirilmesi ile 
bu kadroların kullanılmasına ilişkin esas ve 
usûlleri belirlemeye Fon Kurulu yetkilidir. 

Fonun anahizmet birimlerinde uzmanlık 
gerektiren işlerde meslek personeli çalıştırıl
ması esastır. 

Fonun ikinci fıkrada belirtilenler dışında 
kalan ve ekli (III) sayılı cetvelde yer alan pozis
yonlarda çalıştırılacak personeli idari hizmet 
sözleşmesiyle istihdam edilir. Bu cetvelde yer 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Fon Personeli 
MADDE 121.- Kanunun 121 inci maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 
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alan toplam pozisyon sayısı geçilmemek üzere, 
pozisyon unvanlarında değişiklik yapmaya Fon 
Kurulu yetkilidir. İdarî hizmet sözleşmesiyle 
çalıştırılanlar emeklilik ve sosyal güvenlik 
yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa tâbidir. 

Fonda çalışan personel başka kamu kurum 
ve kuruluşlarında geçici olarak görevlen
dirilemez. 

Fon denetçi yardımcılığı ile Fon uzman 
yardımcılığına atanacaklar, merkezî yarışma 
sınavıyla belirlenenler arasından seçilir. Fon 
uzman yardımcılığı ve Fon denetçi yardım
cılığına atananlar, üç yıl çalışmak ve olumlu 
sicil almak kaydıyla Kamu Personeli Yabancı 
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) 
düzeyinde veya buna denk kabul edilen ulus
lararası geçerliliği bulunan yabancı dil puanı 
alması, yeterlik sınavında başarılı olması ve 
konuları ile ilgili hazırlayacakları tezin oluş
turulacak jüri tarafından kabul edilmesi hâlinde 
uzman veya denetçi olarak atanır ve bunlara bir 
defaya mahsus olmak üzere bir derece yüksel
tilmesi uygulanır. Mazereti olmaksızın tez 
hazırlamayan veya sınava girmeyen veya 
sınavda iki defa başarısız olanlar diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarındaki öğrenim durum
larına uygun kadrolara atanmak üzere Devlet 
Personel Başkanlığına bildirilir. 

Fonun meslek ve idarî personelinin yeter
lik ve yarışma sınavları, nitelikleri ile çalışma 
usûl ve esasları ile ilgili diğer hususlar Fon 
tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Görev, Yetki ve Sorumluluk 

Fonun görev ve yetkileri 
MADDE 122.- Fon, bu Kanun ve ilgili 

diğer mevzuatla verilenler dışında aşağıdaki 
görevleri yapar ve yetkileri kullanır: 

a) Fon Kurulu kararlarının uygulanmasını 
sağlamak. 
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b) Fonun insan kaynakları politikalarını 

belirlemek. 
c) Yurt içi ve yurt dışı muadil kurumların 

katıldığı uluslararası malî, iktisadî ve meslekî 
teşekküllere üye olmak, görev alanına giren 
hususlarda yabancı ülkelerin yetkili mercileri 
ile mutabakat zaptı imzalamak. 

d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Fon, Fon Kurulu kararıyla bu Kanunun 

uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve tebliğ
ler çıkarmaya yetkilidir. 

Fon, sigorta kapsamındaki mevduat ve 
katılım fonu üzerinden prim hesaplanmasına 
esas teşkil edecek gerekli bilgilerin gönderil
mesini ve bu primlerin belirlediği esaslara göre 
yatırılıp yatırılmadığının denetlenmesini 
Kurumdan istemeye yetkilidir. Kurum, makul 
bir süre içerisinde, Fon tarafından istenen bil
gileri temin etmek ve/veya denetimi yapmakla 
yükümlüdür. 

Fon, her türlü faaliyetinde, kuruluş 
kanununda verilen yetkiler saklı kalmak kay
dıyla, kalkınma plânı, programlar ve hükümet 
programında yer alan ilke, strateji ve 
politikalara uyar. 

Fonun hazırlayacağı düzenleme taslakları 
en az yedi gün süreyle Fonun internet sayfası 
başta olmak üzere uygun vasıtalarla 
kamuoyunun bilgisine sunulur. 

Kamu kurum ve kuruluşları, Kanun ile 
belirlenmiş görev alanlarında Fona gerekli yar
dımı sağlamakla yükümlüdür. 

Fonun bilgi ve belge isteme yetkisi 
MADDE 123.- Kamu kurum ve kuruluş

ları ile gerçek ve tüzel kişiler, Devletin güven
liği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar 
doğuracak hâller ile meslek sırrı, aile hayatının 
gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler 
saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki 
yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate 
alınmaksızın gizli dahi olsa Fon tarafından bu 
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Kanun kapsamında verilen görevler ile sınırlı 
olmak üzere istenecek her türlü bilgi ve belgeyi 
uygun süre ve ortamda, sürekli veya münferit 
olarak vermeye, istenecek defter ve belgeleri 
ibraz etmeye mecburdurlar. 

Bu madde kapsamında, ilgili kişi, kurum 
ve kuruluşlar Fonun belirleyeceği süre içerisin
de söz konusu talebe cevap vermek ve gereken 
kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Fonun hesap ve harcamalarının denetimi 
MADDE 124.- Fonun iç ve dış denetimi 

hakkında, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu hükümleri uygulanır. 

Fonun yıllık hesaplan bir bağımsız 
denetim şirketince de denetlenir ve bağımsız 
denetim raporu faaliyet raporu içinde dere 
edilerek yayımlanır. 

Fon, faaliyetlerine ilişkin olarak her yılın 
mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait karar
ları, yaptığı düzenlemeler ile bunların 
ekonomik ve sosyal etkilerini analiz eden bir 
faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporu, ayrıca 
Fonun performans hedefleri ile uygulama 
sonuçlannın karşılaştırılmasını ve değerlen
dirilmesini de içerir. 

Fonun yıllık faaliyet raporu, malî tablolan 
ve bütçe kesinhesabı Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. Kesinhesabın bir örneği de 
Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Fon, faaliyetleri hakkında internet ortamı 
ve resmî bültenler aracılığıyla kamuoyunu 
azamî ölçüde bilgilendirir. 

Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden 
yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili 
olarak üçer aylık dönemler itibarıyla yayım
layacağı raporlarla t kamuoyunu bilgilendirir. 
Fon, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plân ve 
Bütçe Komisyonunu, faaliyetleri hakkında yıl
da bir defa yapılacak toplantı ile bilgilendirir. 
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Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile Fon 

personelinin ücretleri, malî ve diğer sosyal 
hakları 

MADDE 125.- Fon Kurulu Başkanına 
Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen her türlü 
ödemeler dahil malî ve sosyal haklar tutarında 
aylık ücret ödenir. Başbakanlık Müsteşanna 
ödenenlerden, vergi ve diğer yasal kesintilere 
tâbi olmayanlar bu Kanuna göre de vergi ve 
diğer kesintilere tâbi olmaz. Kurul üyelerine ise 
Fon Kurulu Başkanına yapılan ödemelerin yüz
de doksanbeşi oranında aynı esas ve usûllere 
göre ödeme yapılır. 

Fonun kadro karşılığı sözleşmeli personeli 
ile diğer personelinin ücretleri ve diğer malî ve 
sosyal hakları birinci fıkrada belirlenen ücret 
tavanını geçmemek üzere Fon Kurulu tarafın
dan tespit edilir. 

Fon personeline Fon Kurulunca belir
lenecek esaslar çerçevesinde fazla mesai ücreti 
ve performansa dayalı ödül verilebilir. Her halde 
Fon personeline yapılacak ödemeler tutan birin
ci fıkrada belirlenen ücret tavanını geçemez. 
Fonun taraf olduğu davalarda Fonu temsil eden 
avukatlar lehine hükmolunan vekâlet ücret
lerinin hak sahiplerine dağıtımı Fon Kurulunca 
belirlenecek esaslar çerçevesinde yapılır. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeliklerine 
atananlar ile başkan yardımcıları, daire başkan
ları, müdürler, başkanlık müşavirleri ve meslek 
personeli hakkında 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve 
değişikliklerine ilişkin hükümler uygulanır. 
Emeklilik ve diğer bakımlardan Fon Kurulu 
Başkanına bakanlık müsteşarı, Fon Kurulu 
üyelerine bakanlık müsteşar yardımcısı, Fon 
başkan yardımcılarına bakanlık genel müdürü, 
1 inci dereceli daire başkanlarına bakanlık 
genel müdür yardımcısı, başkanlık müşavir
lerine bakanlık müşaviri, Fon denetçilerine ve 
denetçi yardımcılarına kazanılmış hak aylık 
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dereceleri itibarıyla karşılık gelen bakanlık 
müfettişi ve müfettiş yardımcısı, Fon avukat
larına ve Fon uzmanlarına kazanılmış hak aylık 
dereceleri itibarıyla karşılık gelen Başbakanlık 
uzmanı, Fon uzman yardımcılarına Başbakan
lık uzman yardımcıları için tespit edilen ek gös
terge ve makam tazminatı uygulanır. Bu görev
lerde geçirilen süreler makam ve temsil taz
minatı ödenmesini gerektiren görevlerde geç
miş sayılır. Bu hükümler, akademik unvanların 
kazanılması için gerekli şartlar saklı kalmak 
üzere üniversite öğretim elemanı kadrolarından 
gelen Fon Kurulu üyeleri ile personel hakkında 
da uygulanır. 

Fon Kurulu Başkan ve üyeliklerine 
atananlardan, emekliliğini hak edip talebi 
sonucu emeklilik işlemi tamamlanan Fon 
Kurulu üyelerinin üyelikleri görev süreleri 
sonuna kadar devam eder. Atama yapılmadan 
önce kanunla kurulmuş diğer sosyal güvenlik 
kurumlarına bağlı olanların, istekleri hâlinde 
bu kurumlara bağlılıkları devam eder ve bunlar 
hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
dışındaki sosyal güvenlik kurumlarından 
emekli olan Fon Kurulu üyeleri, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına yazı ile başvurduk
ları tarihi takip eden ayın başından itibaren 
Sandıkla ilişkilendirilirler. Bu üyelerin diğer 
sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylık
ları kesilir ve ayrılışlarında çeşitli sosyal 
güvenlik kuruluşlarına prim ödeyerek geçen 
süreleri birleştirilmek suretiyle kendilerine 
24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesi uyarınca aylık bağlanır. 

Fon Başkan ve üyelerine, birinci fıkraya 
göre belirlenen ücretlerinin tutarında, damga 
vergisi hariç herhangi bir kesintiye tâbi tutul
maksızın, her ay tazminat verilir. 

Fon tarafından bu Kanun hükümleri çer
çevesinde yönetim ve denetimi devralınan şir-
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ketlerin yönetim, denetim veya tasfiye kurul
larına atanan memurlar ve diğer kamu görev
lilerine kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim 
kurulu üyeleri için belirlenen aylık ücretin üç 
katını geçmemek üzere Fon Kurulunca belir
lenecek miktarda ücret ödenebilir. 

Fon Kurulu üyelerinin görevden ayrılması 
MADDE 126.- Fon Kurulu Başkan ve 

üyeliklerine atananların Fon Kurulunda görev 
yaptıkları sürece önceki görevleri ile olan iliş
kileri kesilir. Ancak, kamu görevlisi iken 
üyeliğe atananlar, memuriyete giriş şartlarını 
kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin 
sona ermesi veya görevden ayrılma isteğinde 
bulunmaları ve otuz gün içinde eski kurum
larına başvurmaları durumunda atamaya yetkili 
makam tarafından bir ay içinde mükteseplerine 
uygun bir kadroya atanır. Atama gerçekleşin
ceye kadar bunların almakta oldukları her türlü 
ödemelerin Fon tarafından yapılmasına devam 
olunur. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan 
Fon Kurulu Başkan ve üyeliğine seçilip 
yukarıda belirtilen şekilde görevi sona erenlere 
herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar, 
almakta oldukları her türlü ödemeler Fon 
tarafından verilmeye devam edilir. Bu maddede 
belirtilen nedenlerle üyeliği sona erenlere Fon 
tarafından yapılacak ödeme bir yılı geçemez. 

Fon Kurulu üyeleri, Fon personeli, 
Fonun atadığı veya Fonu temsilen seçilen 
yöneticilerin, iflas idare memurlarının ve 
Fon personelinin sorumlulukları 

MADDE 127.- Fon Kurulu Başkanı ve 
üyeleri ile Fon personelinin, görevleriyle bağ
lantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlara 
ilişkin soruşturmalar, Fon Kurulu üyeleri için 
ilişkili Bakanın, Fon personeli için ise Fon 
Kurulu Başkanının izin vermesi kaydıyla genel 
hükümlere göre yapılır. Fon Kurulu üyeleri ile 
Fon personelinin iştirak hâlinde işledikleri id
dia edilen suçlara ilişkin soruşturmalarda Fon 
personeli hakkında soruşturma izni verme yet
kisi ilişkili Bakana aittir. 
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Fon Kurulu üyeleri ve Fon personeli hak

kında görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri 
iddia edilen suçlardan dolayı soruşturma izni 
verilmesi için, bu kişilerin kendilerine veya 
üçüncü kişilere çıkar sağlamak veya Fona ya da 
üçüncü kişilere zarar vermek kastıyla hareket 
ederek bu işlemler sonucunda kendilerine veya 
üçüncü kişilere çıkar sağlamış olmaları 
hususunda açık ve yeterli emarelerin olması 
gerekir. Soruşturma izni verilmesi hâlinde bu 
durum ilgililere tebliğ olunur. Soruşturmaya 
izin verilmesine ya da verilmemesine dair 
kararlar aleyhine, tebliğ tarihinden itibaren on 
beş gün içerisinde Danıştay nezdinde itiraz 
yoluna başvurulabilir. İzin verilmiş olsa dahi, 
itiraz süresi geçene kadar veya Danıştaya 
yapılan itiraz sonucunda hüküm tesis olunana 
kadar soruşturma başlatılamaz. 

Fon Kurulu üyeleri ile Fon personelinin, 
görevden ayrılmış olsalar dahi, görevleriyle 
bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlar
dan dolayı başlatılan soruşturma ve kovuştur
malar, ilgili üye veya personelin talebi hâlinde, 
bunlarla vekâlet akdi yapmak suretiyle görev
lendirilecek bir avukat tarafından takip edilir. 
Söz konusu davalara ilişkin dava giderleri ve 
Türkiye Barolar Birliğince açıklanan asgarî üc
ret tarifesinde belirlenen avukatlık ücretinin on 
beş katını aşmamak üzere avukatlık ücreti, Fon 
bütçesinden karşılanır. 

Fon Kurulu üyeleri ile Fon personeli aley
hine, Fon Kurulunun veya Fonun bu Kanunda 
yazılı görevlere ilişkin karar, eylem ve işlem
leri sebebiyle, gerek görevlerinin ifası sırasında 
gerek görevden ayrılmalarından sonra, açılmış 
veya açılacak her türlü tazminat ve alacak 
davası, Fon aleyhine açılmış sayılır ve bu 
davalarda husumet Fona yöneltilir. Avukatlık 
ücreti ve dava masraflarına ilişkin yukarıdaki 
fıkra hükmü işbu hukuk davaları için de aynen 
geçerlidir. Yargılama sonucunda Fon aleyhine 
karar verilmesi ve kararın kesinleşmesi 
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nedeniyle Fonun ödeme yapması hâlinde, Fon 
bu meblağı, ilgililerinden talep eder. Fonun, 
yaptığı ödemeleri ilgililerinden talep edebilmesi 
için, bu kişiler hakkında kusurlu olduklarına 
ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesi gerekir. 

Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun 
64 ve 65 inci maddeleri ile bu Kanunla yürür
lükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar 
Kanununun 14 üncü maddesi ve bu Kanunun 
71 inci maddesi uyarınca işlem yapılan ban
kalarla ilgili olarak Bakan, Kurul veya Fon 
Kurulu tarafından atanan yönetim kurulu ve 
denetleme kurulu üyeleri aleyhine görevlerinin 
ifası sebebiyle açılmış bulunan davalar da 
atamayı yapan ilgili mercii olan Kurum veya 
Fon aleyhine açılmış sayılır ve bu davalarda da 
husumet ilgili kuruma yöneltilir. Yargılama 
sonucunda ilgili kurum aleyhine karar veril
mesi ve kararın kesinleşmesi nedeniyle, ödeme 
yapılması hâlinde, ilgili kurum bu meblağı, il
gililerinden talep eder. İlgili kurumun, yaptığı 
ödemeleri ilgililerinden talep edebilmesi için, 
bu kişiler hakkında kusurlu olduklarına ilişkin 
mahkeme kararının kesinleşmesi gerekir. 

Fon tarafından bu Kanunun 134 üncü mad
desi hükümlerine ve/veya bu Kanunla yürürlük
ten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 
15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (a) 
bendine istinaden atanan yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri ile müdürler kurulu üyeleri ve 
tasfiye memurları ve/veya yönetim ve denetimi 
veya hisseleri Fona intikal eden bankaların iş
tiraklerinde bu bankaları temsilen görev yapan 
yönetim ve denetim kurulu üyeleri, müdürler 
kurulu üyeleri ve/veya hisseleri Fona dev
redilen iştiraklerde Fonu temsilen görev yapan 
yönetim, denetim kurulu üyeleri, müdürler 
kurulu üyeleri, iflas ve tasfiye memurları aley
hine görevlerinin ifası sebebiyle açılan ve 
açılacak her türlü tazminat ve alacak davaları ile 
şahsi sorumluluk davaları Fon aleyhine açılır. 
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Fonun ödeyeceği tazminatı ilgililere rücu işlem
lerinde bu maddenin dördüncü fıkrasındaki 
usûl ve esaslar uygulanır. Bu şekilde atanan 
ve/veya görev yapan yöneticilere, atandıkları 
ve/veya görev yaptıkları şirketlerin doğmuş 
veya doğacak kamu borçları ile Sosyal Sigor
talar Kurumu borçlarının ve her türlü işçi 
alacakları ile söz konusu şirketlerin tâbi olduğu 
ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan borçlarının 
ödenmemiş olması nedeniyle şahsi sorumluluk 
yüklenemez. 

Fon Kurulu başkan ve üyeleri ile Fon 
tarafından atanan ve/veya görev yapan 
yukarıdaki fıkrada sayılan yöneticilerin, şirket
lerin sermayesini kaybetmesinden ve/veya bor
ca batık olmasından dolayı mahkemeye bil
dirimde bulunma yükümlülükleri yoktur. Bil
dirimde bulunmamaktan dolayı bu şahıslar 
hakkında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 
179, 277 ve devamı maddeleri ile 345/a mad
deleri hükümleri uygulanmaz; 6762 sayılı 
Türk Ticaret Kanununun 341 inci maddesi 
uyarınca şahsi sorumluluk davası açılamaz. 

Yönetim ve denetimi Fon tarafından devir 
alınmamış şirketlere Fon tarafından atanan 
yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile müdür
ler, ortaklar genel kurulunca görevden 
alınamayacağı gibi, ibra edilmeyerek hakların
da görev yaptıkları dönem veya dönemler 
dışında şahsi sorumluluk davası açılamaz. 

Fon Kurulu kararlarına karşı yargı yolu 
MADDE 128.- Beşyüzbin Yeni Türk 

Lirasını aşan miktarlara ilişkin Fon Kurulu 
kararlarına karşı açılacak davalar ilk derece 
mahkemesi olarak Danıştayda görülür. Fon 
Kurulu kararlarına karşı yapılan başvurular 
acele işlerden sayılır. 

Fon Kurulu kararlarına karşı açılacak idarî 
davalarda yürütmenin durdurulması talepleri 
için ayrıca duruşma yapılır. Bu halde 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 17 nci 
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maddesinin (5) numaralı fıkrasındaki otuz gün
lük süre uygulanmaz. Yürütmenin durdurul
ması talepleri, Fonun savunması alınmadan 
karara bağlanamaz. İlgili taraflar yürütmenin 
durdurulması talebinin kendisine tebliğ tarihin
den itibaren yedi gün içinde savunmasını ver
mek zorundadır. Aksi halde savunma beklen
meksizin karar verilir. 

Fonun bütçesi 
MADDE 129.- Fon gelirlerinin, gider

lerini karşılaması esastır. Fonun bütçesi 5018 
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununda belirlenen usûl ve esaslara göre 
hazırlanır ve kabul edilir. 

Fonun bütçe yılı takvim yılıdır. 
Fon, bu Kanun ile 5018 sayılı Kamu Malî 

Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen usûl 
ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen 
kaynaklarını görev ve yetkilerinin gerektirdiği 
ölçüde, serbestçe kullanır. 

Fon mevcudunun kullanılış usûl ve esasları 
ile bu Kanunla Fona verilen yetkilerin kullanıl
masına ilişkin diğer usûl ve esaslar Fon tarafın
dan hazırlanacak yönetmelikte gösterilir. Fon 
giderleri Fon kaynaklarından karşılanır. 

Fonun giderleri Fon Kurulu kararıyla 
yürürlüğe giren, stratejik plânları ve perfor
mans hedefleri ile kurumsal, işlevsel ve 
ekonomik sınıflandırma sistemine göre hazır
lanan yıllık bütçeye göre yapılır. Bütçe, eylül 
ayı sonuna kadar doğrudan Türkiye Büyük 
Millet Meclisine, birer örneği de ilişkili 
Bakana, Hazine Müsteşarlığına ve Maliye 
Bakanlığına gönderilir. 

Fonun gelirleri 
MADDE 130.- Fonun gelirleri; 
a) Mevduat ve katılım fonu sigortası prim

lerinden, 
b) 62 nci maddeye göre zamanaşımına uğ

rayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacak
lardan, 
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c) Kuruluş izni verilen bankaların kurucu

larının, faaliyete geçiş tarihinden itibaren bir yıl 
içerisinde, bu Kanunun 7 nci maddesinde belir
tilen asgarî sermayenin yüzde onu tutarında 
Fona yatıracakları sisteme giriş payından, 

d) 18 inci madde hükümleri çerçevesinde, 
Fona yatırılacak tutarlardan, 

e) Bu Kanun hükümlerine aykırılık dolayısıy
la hükmolunacak adlî para cezalarının yüzde el
lisi ile verilecek idarî para cezalarının yüzde 
doksanından, 

f) Fon mevcudunun gelirleri ile sair gelir
lerden, 

g) 20 nci madde uyarınca Fona gelir kay
dedilecek değerlerden, 

Oluşur. 
Fonun borçlanma ve avans yetkisi 
MADDE 131.- Fon, Hazine Müsteşar

lığından izin almak kaydıyla borçlanabileceği 
gibi ihtiyaç hasıl olduğunda Fona ikrazen veril
mek üzere Hazine Müsteşarlığınca özel tertip 
Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir. 
Özel tertip Devlet iç borçlanma senetlerinin 
faiz oranları ve geri ödeme şartlan da dahil ol
mak üzere tâbi olacağı usûl ve esaslar Hazine 
Müsteşarlığı ile Fon tarafından müştereken 
belirlenir. Malî yıl bütçe kanunlarında yer alan 
borçlanma ile ilgili hükümler ile 4749 sayılı 
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzen
lenmesi Hakkında Kanunun 5 ve 6 nci mad
deleri hükümleri bu senetler için de geçerlidir. 

Fon, Kurum görüşü alınmak suretiyle Fon 
Kurulu kararı ile bankalardan ileride doğacak 
prim yükümlülüklerine mahsuben bir önceki 
yılda ödedikleri sigorta primi toplamına kadar 
avans alabilir. Avans kullanımına ilişkin karar
larda uygulanacak faiz oranının belirtilmesi 
zorunludur. 

Olağanüstü hallerde, Fon kaynaklarının 
ihtiyacı karşılamaması durumunda Fonun 
talebi üzerine Merkez Bankasınca Fona avans 
verilebilir. Alınan avansın vadesi, tutarı, geri 
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ödeme şekil ve şartlan ile uygulanacak faiz 
oranı ve diğer hususlar Fonun görüşü alınarak 
Merkez Bankasınca belirlenir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Takip ve Tahsil Usûlleri 

Fon alacaklarının takip ve tahsiline iliş
kin yetki ve usûller 

MADDE 132.- Fonun, bu Kanunun 130 
uncu maddesinde sayılan gelirleri ile 108 inci 
ve 135 inci maddesindeki alacaklannın takip ve 
tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tah
sil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Fon, bu Kanunun 108 inci maddesinde 
sayılan alacakların takibine, banka kaynağının 
kullanıldığı tarihten itibaren banka defter, kayıt 
ve belgelerine göre anapara, her türlü faiz, 
komisyon ve sair giderlerin toplamından oluşan 
birikmiş alacak tutarı üzerinden, 130 uncu 
maddesinde sayılan alacakların takibine tahak
kuk eden anapara üzerinden, 135 inci mad
desinde belirtilen alacakların takibine ödemeye 
esas olmak üzere tespit edilen tutar üzerinden 
başlar ve 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tah
sil Usulü Hakkında Kanunun kapsamındaki 
alacaklara uygulanan oranda gecikme zammı 
uygular. 

Fon, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulamasın
da anılan Kanunun Maliye Bakanlığı tahsil 
dairesi ve diğer makam, merci ve komisyonlara 
verdiği yetkileri kullanır. 

Borçlu veya borçlunun malları başka 
mahallerde bulunduğu takdirde, Fon, 6183 
sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerini, kendi tahsil dairesi 
aracılığı ile uygulayabileceği gibi, tahsil dairesi 
bulunmayan mahallerde, o mahaldeki Maliye 
Bakanlığı tahsil dairesi aracılığıyla da uy
gulayabilir. 

Fon, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyannca takip 
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ettiği alacaklarına ilişkin her türlü teminatın 
paraya çevrilmesinde de anılan Kanun hüküm
lerini uygulayabilir. 

Fon, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapacağı 
satışlarda; satış bedelinin vadeli tahsiline 
karar verebilir. Ancak, bu durumun ve vadeli 
satış şartlarının, satış ilânında ve satış şart
namesinde belirtilmesi zorunludur. 

Fon, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre satışa arz ettiği mal, hak ve alacaklarla il
gili ihaleye katılmaya, pey sürmeye ve 
alacağına mahsuben ihaleden mal, hak ve 
alacakları satın almaya yetkilidir. 

Bu Kanunun 107 nci maddesi uyarınca bir 
bankanın alacaklarının devralınması hâlinde bu 
alacaklar, devir tarihi itibarıyla Fon alacağı 
haline gelir ve bu alacaklarla ilgili olarak borç
lu aleyhine 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 
hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler 
ile alacağın tahsiline yönelik davalara kaldığı 
yerden devam edilir. 

Bu Kanunun 107 nci maddesi uyarınca 
devralınan alacaklar nedeniyle Fona borçlu 
olanların iflası hâlinde 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanununun 221 inci maddesindeki iflas bürosu 
Fon temsilcisinin katılımıyla teşekkül eder. 
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 223 üncü 
maddesindeki iflas idaresinin, Fonun talep et
mesi hâlinde üyelerinden en az biri, Fonun gös
tereceği iki kat aday arasından icra tetkik mer
cii tarafından seçilir. Fon, alacağının tahsili 
bakımından gerekli görürse iflas idaresinin en 
az iki üyesinin önereceği iki katı aday arasın
dan seçilmesini talep etmeye yetkilidir. Bu 
durumda, icra tetkik mercii iflas idaresinin as
garî iki üyesini Fonun önereceği adaylar arasın
dan seçer. Fon bir üye seçtirmişse icra tetkik 
mercii diğer bir üyeyi alacak tutarı itibarıyla 
çoğunlukta olanların göstereceği iki aday 
arasından, bir üyeyi de alacaklı sayısı itibarıyla 
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çoğunlukta olanların göstereceği adaylar 
arasından seçer. Fon iki üye seçtirmişse, diğer 
bir üye icra tetkik mercii tarafından alacaklı 
sayısı itibarıyla çoğunlukta olanların gös
tereceği iki aday arasından seçilir. 

Fon, takip ettiği alacaklar ile ilgili olarak 
iskonto da dâhil olmak üzere, her türlü tasarruf
ta bulunmaya, sulh olmaya, satmaya, geri al
maya, alacağına mahsuben menkul ve gay
rimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakları 
belirleyeceği koşullar ile devralmaya ve 
alacağın yeniden itfa plânına bağlanması da 
dâhil olmak üzere borçlularla anlaşma yap
maya ve borçlularla yaptığı anlaşmalar kap
samında Fon Kurulunca belirlenecek usûl ve 
esaslar dâhilinde muhafaza tedbiri uygulayıp 
uygulamamaya, dava açıp açmamaya veya 
açılmış bulunan hukuk davalarının yapılan an
laşma süresince durdurulmasını mahkemeden 
istemeye yetkilidir. 

Fon, her türlü alacağın teminatını teşkil et
mek üzere, Yeni Türk Lirası ve/veya yabancı 
para birimi üzerinden, ticari işletme rehni, 
taşınmaz rehni ve taşınır rehni dâhil olmak 
üzere her türlü aynî ve şahsi teminat almaya 
ehil ve yetkilidir. 

Fon tarafından, bu Kanunun 71 inci mad
desi uyarınca faaliyet izni kaldırılan veya 
yönetim ve denetimi Fona intikal eden ban
kalarla ilgili olarak, takibi şikayete bağlı suçlar 
dahil olmak üzere, bu Kanun hükümleri uyarın
ca yapılan başvurular üzerine açılmış veya 
açılacak her türlü ceza davalarında Fon, suçtan 
zarar gören olarak müdahil sıfatını kazanır. Bu 
davalara bağlı şahsî haklar dahi Fona ait olur. 

Fona borçlu gerçek kişi ile tüzel kişilerin 
kanunî temsilcileri hakkında 5682 sayılı 
Pasaport Kanununun 22 nci maddesi hükümleri 
Fonun talebi üzerine uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl 
ve esaslar Fon tarafından yönetmelik ile düzen
lenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 997) 



— 124 — 

(Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Kabul Ettiği Metin) 

Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
Sorumluluk davalarına ilişkin istisnai 

yetkiler 
MADDE 133.- Faaliyet izni kaldırılan 

bankaların tasfiyelerinin tamamlanması ancak 
iflas veya tasfiye masa alacaklarının tahsil 
edilememiş olması hâlinde, bankanın sorum
lulukları tespit edilen ortakları, yönetim kurulu 
eski üyeleri ve denetçileri aleyhine varsa ib
ralarının iptali ve işlemleri nedeniyle verdikleri 
zararın tazmini için tasfiyenin tamamlanmasını 
müteakip beş yıl içinde Fon tarafından dava 
açılabilir. 

Fon bankalarının hisselerinin üçüncü 
kişilere devir veya intikali hâlinde banka 
tarafından, bankanın eski ortaklan, yöneticileri 
ve denetçileri hakkında açılmış olan dava ve 
takiplere Fon tarafından kanunî halef sıfatıyla 
kaldığı yerden devam olunur. Bu dava ve takip
ler sonucunda hükmolunacak tutarlar Fona ait 
olur. Bu bankaların başka bir bankaya devredil
mesi ya da başka bir banka ile birleşmesi, his
selerinin üçüncü kişilere devredilmesi ya da 
tasfiyelerine karar verilmesi hâlinde, bu işlem
lerin tamamlanmasını takip eden beş yıl içinde 
bankanın sorumlulukları tespit edilen yönetim 
kurulu eski üyeleri ve eski denetçileri aleyhine 
varsa ibralarının iptali ve işlemleri nedeniyle 
verdikleri zararın Fon adına tazmini istemi ile 
Fon tarafından dava açılabilir. Dava açılmasına 
dair Fon Kurulu kararı dava şartı olarak aranan 
genel kurul kararı yerine geçer. 

Bu madde kapsamında açılan veya 
açılacak davalar ile kanunî halef sıfatıyla takip 
edilen davalarda, lehine hükmedilen tarafa 
vekâlet ücreti maktu olarak belirlenir. 

Fonun alacaklarının tahsiline ilişkin 
diğer yetkiler 

MADDE 134.- Fon, alacağının tahsili 
bakımından yarar görmesi hâlinde ve Fona 
borçlu olup olmadıklarına bakılmaksızın, Fon 
bankalarının; 
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a) Yönetim ve denetimine sahip olduğu iş

tiraklerinin, 
b) Hâkim ortağı olan tüzel kişilerin, 
c) Gerçek ve tüzel kişi hâkim ortaklarının 

hâkim ortak olduğu şirketlerin, 
d) Yukanda sayılan kişiler adına hareket 

eden veya onlar hesabına kendi adına para, mal 
veya hak edinen şirketlerin ortaklarının, 

Bu maddede belirtilen şirketlerde sahip ol
dukları hisselerinin tamamına ve/veya bir kıs
mına ilişkin temettü hariç ortaklık hakları ile bu 
şirketlerin yönetim ve denetimini devralmaya 
ve şirket ana sözleşmesinde belirlenen 
yönetim, müdürler ve denetim kurulu 
üyelerinin sayılarıyla bağlı kalmaksızın ve im
tiyazlı hisselere dayanılarak atanıp atanmadık
larına bakılmaksızın görevden almak ve/veya 
üye sayısını artırmak ve/veya eksiltmek 
suretiyle bu kurullara üye atamaya yetkilidir. 

Doğrudan ya da dolaylı olarak Fonun 
yönetim ve denetimini devraldığı bankaların 
veya şirketlerin ve/veya bu madde uyarınca 
yönetimini ve denetimini devir aldığı şirket
lerin ve Fon iştiraklerinin ortak sayısının, 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel kanunlarda 
belirtilen zorunlu ortak sayısının altına düşmesi 
hâlinde tüzel kişiliklerine halel gelmez. 

Fonun yönetim ve denetimine sahip ol
duğu şirketlerin ve/veya bu fıkra uyarınca 
yönetimini ve denetimini devir aldığı şirket
lerin, Fon tarafından atanan yönetim ve 
denetim kurulu üyeleri ve müdürleri ile Fonun 
atadığı bu yöneticiler tarafından şirketi temsil 
ve ilzam ile yetkili kılınan genel müdür, genel 
müdür yardımcısı ve müdür gibi şirket çalışan
ları veya Fon, bu fıkrada sayılan gerçek veya 
tüzel kişilere ait şirket hisselerinin ve/veya bu 
şirketlerdeki lisans, ruhsat, 13.4.1994 tarihli ve 
3984 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi hük
mü kapsamında geçici frekans ve kanal kul
lanımı ve imtiyaz sözleşmelerinden doğan hak-
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lan dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlık
larının ve/veya bu hisselerle orantılı aktiflerinin 
satışını gerçekleştirmeye ve bu satışlardan elde 
edilen tutarları Fon alacaklarına mahsup et
meye veya şirketlerin kamu borçları ve/veya 
Sosyal Sigortalar Kurumuna borçları ile sair 
borçlarını ödemede kullanmaya ve bu işlemler 
ile ilgili kararlar almaya 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanununun 324 üncü maddesi ile bağlı 
kalmaksızın yetkilidirler. 

Bu şirket ve iştiraklerin yüzde kırk-
dokuzundan fazlası ile bunlara ait her türlü mal, 
hak ve varlıklar, gayrimenkullerle ilgili özel 
kanunlarındaki kısıtlamalar saklı kalmak kay
dıyla yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılabilir. 

Fon alacaklarının tahsilini teminen, 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen 
aktif değerler ile lisans, ruhsat ve imtiyaz söz
leşmelerinden doğan haklar ve bu varlıkların 
feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleş
melerden doğan, ancak başlı başına iktisadî 
değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer 
tüm hak ve varlıkları bir araya getirerek, ticarî 
ve iktisadî bütünlük oluşturarak alıcısına 
geçişini sağlayacak şekilde satışına, hacizli 
malların birden fazla borçluya ait olması 
ve/veya birden fazla alacaklının haczi olması 
hâlinde de satışı yaptırmaya, ihale bedelinin 
ödenme şeklini, para birimini, alıcıların sahip 
olması gereken şartları, ödeme tarihini ve 
ihalenin sair usûl ve esasları ile satış şartlarını 
6183 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olmak
sızın belirlemeye, satışa konu ticarî ve iktisadî 
bütünlüğü alacağına mahsuben satın almaya, 
satışa konu varlıkların ait olduğu şirketlerin 
teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal 
ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem 
borçlarını ihale bedelinden ödemeye veya ihale 
alıcısına ödetmeye Fon Kurulu yetkilidir. Fon 
Kurulu, satış kararıyla birlikte, bu satışı gerçek-
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leştirmek üzere en az üç kişiden oluşan bir satış 
komisyonu oluşturur ve başkanını belirler. 
Satış komisyonu, toplam üye sayısının salt 
çoğunluğu ile toplanır ve toplam üye sayısının 
salt çoğunluğu ile karar alır. Ticarî ve iktisadî 
bütünlüğün muhammen bedeli, satış komis
yonu tarafından, uzman gerçek veya tüzel 
kişilerin kıymet takdiri raporu dikkate alınarak, 
daha önce bütünlüğü oluşturan varlıkların ayrı 
ayrı kıymet takdirlerinin yapılmış olması ile 
bağlı olmaksızın düzenlenecek rapor çer
çevesinde Fon Kurulu tarafından belirlenir. 
Ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturan mahcuzlar 
üzerinde birden fazla kişinin aynî veya şahsî 
hakkının bulunması veya bunların mülkiyetinin 
birden fazla kişiye ait olması durumunda, bu 
mal, hak ve/veya varlıkların değeri ayrı ayrı 
tespit edilir. Bu madde hükümleri uyarınca 
yapılacak satış sürecinde, satış ilânının Resmî 
Gazetede yayımlanması ilgililere yapılacak 
tebliğ hükmündedir. Ticarî ve iktisadî bütünlük 
oluşturduğuna karar verilen mahcuzların satışı, 
kapalı zarf veya açık artırma usûllerinden biri 
veya ikisi birlikte uygulanmak suretiyle yapılır. 
Bundan sonra, Fon Kurulunun gerekli görmesi 
hâlinde, ihalelere pazarlık usûlü ile devam 
edilebilir. Bu usûllerden hangisinin uy
gulanacağına, ticarî ve iktisadî bütünlük oluş
turan mal, hak ve varlıkların nitelikleri dikkate 
alınarak Fon Kurulu tarafından karar verilir. 
İhale bedelinin dağıtımına esas sıra cetveli satış 
komisyonu tarafından düzenlenir. İhalenin 
sonuçlanması, Fon Kurulunun onayına bağ
lıdır. Bu hüküm uyarınca yapılan satışlarla il
gili ihalenin feshi davaları, Fonun merkezinin 
bulunduğu yer idare mahkemelerinde görülür. 
Ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturulmasına 
karar verilmesinden itibaren iki yıl içerisinde 
ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturan mahcuz
ların, Fonun izni olmaksızın imtiyazlı alacak
lılar dâhil üçüncü kişiler tarafından muhafaza 
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altına alınması ve satışı talep edilemez, mah
cuzların maliklerinin iflasına karar verilemez, 
ilgili takyidatlar hakkında zamanaşımı ve hak 
düşürücü süreler işlemez. 

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde teleko
münikasyon, enerji, ulaşım, radyo, yazılı ve 
görsel medya ve diğer sektörlerdeki, yönetim 
ve denetimi veya hisseleri Fon tarafından devir 
alınan şirketlere tanınmış imtiyaz sözleşmesi, 
lisans, ruhsat, işletme izni, ön izin, yayın izni, 
3984 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi hük
mü kapsamında geçici frekans ve kanal kul
lanımı ve benzeri izinlerin yeni alıcıları adına 
devri ve tescili işlemleri, Fonun bildirimi 
üzerine ilgili kurum, kuruluş ve üst kurullarca, 
gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasını 
müteakip başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 
en fazla bir ay içinde tamamlanır. 

Bu hüküm uyarınca yapılacak satışlara 
ilişkin diğer esas ve usûller Fon tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir. 

Bu maddede yer alan hükümler çer
çevesinde varlıkları ticarî ve iktisadî bütünlük 
kapsamında satılan şirketlerin kamu kurum, 
kuruluşları ve üst kurullara olan ve satış 
tarihine kadar tahakkuk etmiş borçları satış 
bedelinden garameten tahsil edilir. Garame ile 
dağıtım sonrasında bakiye borç kalması, lisans, 
ruhsat, imtiyaz sözleşmesi, geçici frekans ve 
kanal kullanımı ve benzeri hakların devri ve 
yeni alıcısı tarafından işletilmesi için gereken 
ve kamu kurum ve kuruluşları ve üst kurullarca 
yapılması gereken devrin tescil ve nakli iş
lemine engel teşkil etmez. 

Bu Kanunun 71 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendi hükmü uyarınca faaliyet iz
ni kaldırılan veya Fona devredilen bankalar ile 
tasfiyeye tâbi tutulan veya tasfiye işlemi baş
latılan bankaların, bu maddenin birinci fık
rasında belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile ger
çek kişilerin kan ve kayın hısımlarının edindik-
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leri ve/veya bu suretle üçüncü kişilere edindir
dikleri para, her türlü mal, hak ve alacakların 
banka kaynağı kullanılmak suretiyle edinildiği 
ve/veya edindirildiği kabul edilir. Bu gerçek 
kişiler ile tüzel kişiler tarafından edinilen para, 
her türlü mal, hak ve alacaklar hakkında bu 
madde hükümlerini uygulamaya Fon yetkilidir. 
Bu suretle edinildiği ve/veya edindirildiği kabul 
edilen para, her türlü mal, hak ve alacaklar 
üzerinde ilk kredinin ve/veya banka kaynağının 
kullanıldığı tarihten sonra üçüncü kişilere 
yapılan satış, devir ve temlik, sınırlı aynî hak 
tesisi gibi işlemler ile üçüncü kişiler lehine tesis 
edilen aynî ve şahsi her türlü hak Fona karşı 
hüküm ifade etmez. Bu hukuki işlemlere taraf 
olan, küllî ve cüz'i halefleri dâhil tüm şahısların, 
yukarıda belirtilen işlemlerin gerçekleşmesin
den sonra edindikleri ve/veya edindirdikleri 
para, her türlü mal, hak ve alacaklar hakkında 
da bu madde hükümleri uygulanır. 

Yukarıda belirtilen işlemlere taraf olan 
üçüncü kişiler bankanın faaliyet izninin kal
dırılması veya yönetim ve denetiminin Fona 
devrinden sonraki işlemler nedeniyle, bu mad
denin birinci fıkrasında sayılan kişiler ise ban
kanın faaliyet izninin kaldırılması veya 
yönetim ve denetiminin Fona devrinden önceki 
ve/veya sonraki işlemler nedeniyle iyiniyet id
diasında bulunamazlar. Bankanın faaliyet iz
ninin kaldırılması veya yönetim ve denetiminin 
Fona devrinden önce satış, kira, devir ve temlik 
gibi işlemler ile aynî ve şahsi hak tesisine iliş
kin işlemlere taraf olan üçüncü kişiler iyiniyet-
li olduklarını kanıtlamak zorundadırlar. 

Bu maddenin birinci fıkrasında sayılan 
gerçek ve tüzel kişilerin yönetim ve/veya 
denetimindeki şirketlerde ve/veya işletmelerin
de iş akdine bağlı ve/veya bağlı olmaksızın 
geçici veya sürekli olarak istihdam edilen 
şahısların kurucusu, ortağı, yöneticisi veya 
denetçisi olduğu şirketlerin; bir iş akdine bağlı 
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olmaksızın, yukarıda sayılan şahısların 
vekâleten ve/veya ticarî mümessil ve/veya 
ticarî vekil sıfatıyla ve/veya vekâletsiz iş görme 
hükümleri gibi herhangi bir hukukî ilişkiye 
dayanarak geçici ve/veya sürekli olarak temsil 
eden şahıslar ile temsil ettikleri gerçek ve/veya 
tüzel kişilerin; bu fıkrada belirtilen şahıslar 
dışındaki ve/veya bunlar tarafından kurulan şir
ketlere bankacılık mevzuatına ve/veya teamül
lerine uyulmadan ve/veya teminatsız ve/veya 
yetersiz teminat ile kredi kullandırılan ve/veya 
genellikle faaliyet yeri olarak aynı adresi kul
lanan ve/veya yapılan sözleşmelere cayma hak
kı ve/veya borcun nakli gibi hükümler koymak 
suretiyle kullandıkları kredileri ve/veya banka 
kaynaklarını bankanın yönetim ve denetimini 
doğrudan ve/veya dolaylı olarak tek başına 
ve/veya birlikte elinde bulunduran gerçek ve 
tüzel kişilere ve/veya bunların ve/veya ban
kanın iştiraklerine ve/veya doğrudan veyahut 
dolaylı bağı bulunan şahıs ve şirketlere 
yukarıdaki fıkralarda sayılan gerçek veya tüzel 
kişilere aktarılmasını sağlayan gerçek veya 
tüzel kişilerin kullanmış oldukları krediler 
ve/veya banka kaynakları bankanın yönetim ve 
denetimini doğrudan ve/veya dolaylı olarak, 
tek başına veya birlikte elinde bulunduran or
taklar tarafından kullanılmış banka kaynağı 
sayılır ve bu şahıslar ile edindikleri ve/veya 
üçüncü kişilere edindirdikleri para, her türlü 
mal, alacak ve haklar hakkında bu madde 
hükümleri uygulanır. 

Bu Kanunun 71 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendi hükmü uyarınca faaliyet iz
ni kaldırılan veya Fona devredilen bankanın 
hâkim ortakları, yönetim kurulu üyeleri, 
denetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel 
müdür yardımcıları ve bunların eş ve çocukları 
ile evlatlıklarının, bunların diğer kan ve kayın 
hısımlarının ve imzaya yetkili banka mensup
larının kendi aralarında veya üçüncü kişilerle 
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yaptıkları taşınır ve taşınmaz rehni, ipotek, üst 
hakkı, intifa hakkı ve oturma hakkı gibi her tür
lü sınırlı aynî hak tesisine ilişkin sözleşmeler 
mahsus siciline veya defterine kayıt ya da şerh 
edilmiş olsun veya olmasın her türlü şahsi hak
lar ve/veya zilyetliğin devrine dair sözleşmeler 
dâhil her türlü tasarrufları ile kara, hava ve 
deniz taşıtları gibi taşınır ve yalı, villa, ada, 
site, tüm eklentileri ile çiftlik gibi taşınmazlar
la ilgili adi ve hasılat kira sözleşmeleri, taşınır 
veya taşınmaz mal, fınansal kiralama sözleş
meleri, uydu ve kablolu yayın kanalı kullanma 
hakkı, televizyon kanalı ile gazetelerin yayım 
hakkı, marka ve lisansı devir ve kullanma hak
kı veren sözleşmeleri, idare ve hizmet vekâleti 
ile Avrupa Birliği standartları üzerinde prim 
ödemek suretiyle yapılan hayat, bireysel emek
lilik, ihtiyarlık ve sağlık sigorta sözleşmeleri ve 
limitli veya limitsiz kredi kartı ile ATM kartı 
sözleşmeleri ile münferit veya karşılıklı verilen 
banka teminat mektupları, kabul kredileri ve 
avaller ile her türlü hisse devir sözleşmeleri 
Fon Kurulunun kararıyla geçersiz sayılır. Bu 
sözleşmelerin geçersizliğinden dolayı karşı 
tarafça açılacak tazminat davalarında sözleş
mede muvazaa bulunmadığını ve sözleşmeyle 
ödenen bedelin muvazaalı olmayan rayiç bedel 
olduğunu ispat yükü davacıya aittir. 

Borçlunun, haline münasip konut 
kiralamasına ilişkin sözleşme yukarıdaki fıkra 
kapsamı dışındadır. 

Fon, bu maddede sayılan alacaklara ilişkin 
para, mal, her türlü hak ve alacaklara ihtiyatî 
haciz koymaya, muhafaza altına almaya ve Fon 
tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşlarca 
hazırlanacak raporları dikkate alarak tespit 
edeceği değeri üzerinden, alacağına mahsuben 
devralmaya yetkilidir. 

Bu alacaklara zararın ve/veya alacağın 
doğmasına sebebiyet veren haksız işlemin 
yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme 
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Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme 
faizi uygulanabilir. 

Fon tarafından bu madde hükümlerine is
tinaden tesis edilen işlemlere karşı idarî yargı 
mercilerinde açılan davalarda mahkemelerce 
yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi 
için teminat şartı aranmaz. 

Fon tarafından bu madde hükümlerine is
tinaden yapılacak işlemlerde 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu iş
lemler her türlü vergi, resim ve harçtan istisna 
tutulur. Bu madde ile Fona tanınan yetkiler Fon 
tarafından başkaca bir işleme gerek olmaksızın 
Fon Kurulunun karar alması ile tekemmül eder. 
Yapılan işlemlerden tescile tâbi olanlar Fonun 
talebi üzerine tescil ve gerektiğinde ilân olunur. 

Sigortaya tâbi mevduat ve katılım fonu 
tutarının eksik beyanı hâlinde uygulanacak 
takip ve tahsil usûlleri 

MADDE 135.- 1211 sayılı Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası Kanunu ile bu Kanun 
uyarınca banka tarafından yetkili mercilere 
beyan edilen sigortaya tâbi mevduat ve katılım 
fonu tutarı ile Fon tarafından tespit edilen mev
duat ve katılım fonu tutarı arasında bir fark 
bulunması hâlinde, bu fark nispetinde bankanın 
yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve 
üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardım
cıları, imzaları bankayı ilzam eden memurları 
ve şube müdürleri ile yönetim ve denetimini 
doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya 
birlikte elinde bulunduran ortaklarının, ken
dilerine, eşlerine ve çocuklarına ait bankalar ve 
banka dışı malî kurumlar ile diğer gerçek ve 
tüzel kişiler nezdindeki, kiralık kasa mevcutları 
da dahil olmak üzere, hak ve alacakları, döviz 
tevdiat hesapları ve limitli ve limitsiz kredi kar
tı ve ATM kartları hesaplan dahil tüm banka 
hesaplarının dondurulmasına, kara, hava ve 
deniz taşıtları dâhil her türlü taşınır ve taşın-
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maz, kıymetli evrak ve yurt içi veya yurt dışı 
hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, 
yatırım fonları katılım belgeleri gibi diğer men
kul değerlerle, bağımsız ticari işletme, fabrika 
ve tesisler, bu tesislerin işletilmesine yönelik 
marka ve lisans hakları, kamu imtiyaz sözleş
melerinden doğan televizyon kanalı, elektrik 
santralı gibi bir tesisin kurulması ve işletilmesi 
yetkilerini veren lisans, ruhsat ve işletme hak
ları ile bu tesisleri lisans hakkına dayanarak 
veya lisans hakkı bulunmadan kuran ve işleten 
şirketlere ait hisse senetleri, hak ve alacakların 
üzerindeki tasarruf yetkisinin tamamen veya 
kısmen kaldırılmasına, belirtilen tüm mal, 
kıymetli evrak, nakit ve diğer değerlerin 
zaptına ve/veya resmî sicillerdeki kayıtları 
üzerinde ihtiyatî tedbir konulmasına, bunların 
bir tevdi mahalline yatırılmasına ve hak ve 
alacakların üzerine diğer tedbirlerin konul
masına, bunlardan elde edinilmiş her türlü 
taşınır ve taşınmaz, hak ve alacaklar ile kıymet
li evrak, nakit, bir tesisi işletme ve kurma hak
kı veren marka ve lisans hakları, bu tesisleri 
lisans, ruhsat ve işletme hakkı ile veya bu hak
lan bulunmadan işleten, kuran ve hak sahibi 
niteliğini haiz şirketlere ait hisse senetleri hak
kında belirtilen tedbirlerin alınmasına, Fonun 
talebi üzerine ilgili bankanın merkezinin bulun
duğu yerdeki sulh ceza hâkimi, yargılama 
sırasında ise mahkeme tarafından karar verilir. 

Yukarıda belirtilen farkın bu Kanunda yer 
alan hükümler dahilinde takip ve tahsiline Fon 
tarafından karar verilebilir. Bu hükümler, 
yukarıda sayılan kişiler adına hareket eden 
veya onlar hesabına kendi adına para, mal veya 
hak edinen kişiler hakkında da uygulanır. 

Tedbire ilişkin talepler, hâkim veya mah
keme tarafından evrak üzerinde yapılacak in
celeme sonucunda derhal ve nihayet yirmidört 
saat içinde sonuçlandırılır. Gecikmesinde 
sakınca görülen hallerde Cumhuriyet başsav-
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cılıkları da hak ve alacakların dondurulmasına 
karar verebilir. Cumhuriyet başsavcılıkları bu 
kararı en geç yirmidört saat içinde sulh ceza 
hâkimine bildirir. Hâkim en geç yirmidört saat 
içinde bu karan onaylayıp onaylamamaya karar 
verir. Hâkim tarafından onaylanmayan kararlar 
hükümsüz kalır. 

Sulh ceza hâkimince verilen tedbirler, ted
bir kararını veren mahkemenin bulunduğu yer
deki nöbetçi icra dairesi tarafından infaz olunur 
ve Fonun, bankanın bankacılık işlemleri yapma 
ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izninin 
kaldırıldığı tedbir kararlarının verildiği tarihten 
itibaren bir yıl içerisinde suç duyurusunda 
bulunmaması ve/veya 6183 sayılı Kanuna göre 
alacağın tahsili yolunda takip başlatmaması 
ve/veya alacağın tahsili yolunda hukuk mah
kemelerinde dava açmaması hâlinde sona erer. 
Bu süre içerisinde suç duyurusunda bulunul
ması ve/veya Fon tarafından 6183 sayılı 
Kanuna göre alacağın tahsili yolunda takip baş
latılması ve/veya alacağın tahsili yolunda 
hukuk mahkemelerinde dava açılması hâlinde 
tedbirler, Fon alacakları tamamen tahsil edilin
ceye kadar devam eder. Mahkeme, bu Kanun 
hükümlerine göre Fon tarafından ödenen 
ve/veya ödenecek miktarın, sorumlular tarafın
dan doğrudan Fona ödenmesine karar verir. Bu 
takdirde tedbirler, hükmolunan meblağın 
sorumluların bu fıkra uyarınca tedbirlere konu 
edilen, para, mal, hak ve alacakları ile diğer 
malvarlığından tahsiline kadar devam eder. 

Yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümlerin 
konusu olup, sorumluların boşanmış veya dul 
eşlerinin, diğer kan hısımları ile kayın hısımları 
ve üçüncü kişilerin mülkiyeti ve tasarrufuna 
geçirilmiş bulunan tüm mal, sınırlı aynî veya 
şahsi hak ve alacaklar hakkında da bu madde 
hükümleri uygulanır. Tüm bu mal, hak ve 
alacaklara ilişkin olarak açılmış veya açılacak 
davalarda bu kişiler 4721 sayılı Türk Medeni 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 997) 



— 135 — 

(Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Kabul Ettiği Metin) 

Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 
Kanununun 3 üncü maddesindeki iyiniyet 
karinesi ile 985 inci maddesindeki mülkiyet 
karinesinden ve tüm resmî sicillere iyiniyetli 
güven ilkesinden yararlanamaz. İyiniyetle 
edinmiş olduklarını ispatladıkları takdirde, 
yaptıkları ödemelerin muvazaalı olmayan rayiç 
değer olduğunu belgelendirmeleri şartıyla 
ödediklerinin asli sorumluların malvarlığı ve 
diğer varlıklarından alınmasına mahkemece 
karar verilir. 

Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat ve 
katılım fonu kabul etme izni kaldırılan bir ban
ka nezdinde mevduat ve katılım fonu hesabı 
bulunmamasına rağmen sahte olarak düzen
lediği belgeler veya sahte olduğunu bildiği bel
geleri ibraz ederek veya ettirerek, kendisine 
veya bir başkasına ödeme yapılmasını talep 
eden kişiler hakkında, zimmet veya dolan
dırıcılık ile belgede sahtecilik, işlemlerin kayıt-
dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleş-
tirme veya bilişim sistemini engelleme, bozma, 
verileri yok etme veya değiştirme suçlarından 
dolayı gerçek içtima hükümlerine göre cezaya 
hükmolunur. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce gerçekleştirilen fiiller nedeniyle, bu madde 
hükümlerine göre Fon tarafından ödeme yapıl
masına veya yapılacak olmasına sebebiyet 
veren kişiler ile bunların eş ve çocuklarına ait 
her türlü mal, hak ve alacaklar hakkında da bu 
madde hükümleri uygulanır. 

Fon alacaklarının yasal teminatı 
MADDE 136.- Fon alacaklarının tahsilini 

teminen, Fon tarafından bu Kanun hükümleri 
çerçevesinde açılan ve/veya takip edilen dava 
ve takiplerde verilen ihtiyatî haciz veya tedbir 
kararları uyarınca üzerine ihtiyatî haciz veya 
tedbir konulan para, her türlü mal, hak ve 
alacaklar, bu davalara konu alacakların yasal 
teminatını oluşturur ve karar kesinleşinceye 
veya takip sonuçlanıncaya kadar devam eder. 
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Mahkemece karara bağlanan alacaklar, tedbir 
konulan para, mal, her türlü hak ve alacakların 
bedelinden, imtiyazlı alacak olarak öncelikle 
tahsil olunur. 

İspat külfeti 
MADDE 137.- Fon tarafından bu 

Kanunun 108 ve 110 uncu maddeleri hüküm
leri uyarınca açılmış ve açılacak davalarda is
pat külfeti davalılara aittir. 

Fon alacaklarının takip ve tahsiline iliş
kin istisnalar 

MADDE 138.- Fonun taraf olduğu her tür
lü dava ve icra takiplerinin kısmen veya 
tamamen Fon aleyhine neticelenmesi hâlinde, 
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yazılı taz
minat ve cezalar Fon hakkında uygulanmaz. 

Bu Kanunun 107 nci maddesi uyarınca bir 
bankanın, borçlarının, taahhütlerinin yüklenil-
mesi veya alacaklarının devralınması hâlinde, 
bu borç, taahhüt ve alacaklarla ilgili olarak açıl
mış veya açılacak dava ve icra takiplerinde 
kanunlarda yazılı zamanaşımı ve hak düşürücü 
süreler dâhil her türlü süre, alacağın devralındığı 
veya borcun, taahhüdün yüklenildiği tarihten 
itibaren Fon bakımından dokuz ay süre ile durur. 

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak 
Fonun yapılan ihalelere iştirak etmesi hâlinde 
teminat şartı aranmaz. 

Fonun alacaklı olduğu ve 2004 sayılı İcra 
ve İflas Kanunu uyarınca yapılan takiplerde 
borçlular tarafından yapılan itirazlar satış dışın
da takip işlemlerini durdurmaz. 

Fonun alacaklı olduğu dosyalarda yap
tırılan kıymet takdirleri ile satış ilânlarının 
borçlular dışındaki ilgililere tebliği, ilânda 
belirtilen süreler geçerli olmak kaydıyla, varsa 
bilinen son adreslerine yapılacak tebligat ile 
yoksa keyfiyetin ilanen tebliği suretiyle yapılır. 

Fonun alacaklısı olduğu icra dosyalarında 
Fona ödenmesi gereken satış bedelleri sıra cet
velinin kesinleşmesi beklenmeksizin teminat
sız olarak ödenir. 
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Fonun iştirakleri ile ilgili yetkileri 
MADDE 139.- Fon, faaliyet izni kaldırılan 

veya Fona devredilen bankaların kendisinin 
ekonomik değeri olan iştirakleri ile bu 
Kanunun 134 üncü maddesi ve bu Kanunla 
yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar 
Kanununun 15 inci maddesinin (7) numaralı 
fıkrası kapsamında yönetim ve denetimini dev
raldığı şirketler ile ilgili olarak 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaksızın 
yapılacak sermaye artınmlan da dâhil olmak 
üzere, yeniden yapılandırma ve Fon alacağının 
tahsiline yönelik olarak söz konusu şirketlerin 
mal, hak ve alacaklannın korunması ve değer
lendirilmesi amacıyla Fon Kurulunca belir
lenecek usûl ve esaslar çerçevesinde malî kay
nak sağlamak da dâhil gerekli her türlü tedbiri 
almaya yetkilidir. 

Fon ve faaliyet izni kaldırılan ban
kalara ilişkin malî istisnalar 

MADDE 140.- Fon her türlü vergi, resim 
ve harçtan muaftır. 

Faaliyet izni kaldınlan veya tasfiyeleri 
Fon eliyle yürütülen bankalann iflas ve tasfiye 
idarelerinin Fon tarafından, borçlannm ve/veya 
taahhütlerinin üstlenilmesi ve/veya alacak
lannın devralınması hâlinde Fonun, üstlendiği 
borçlar ve/veya taahhütler ile devraldığı 
alacaklarla ilgili devir ve temlik sözleşmeleri, 
her türlü teminatın tesisi ve kaldırılması, söz
leşmelerin bozulması, dava ve icra takipleri ile 
bu borçlar ve/veya alacaklar ve/veya taahhüt
lerle ilgili diğer her türlü işlemler ve bu işlem
lerle ilgili düzenlenen kâğıtlar, her türlü vergi, 
resim, harç, fonlar ve 2548 sayılı Ceza Evleriy
le Mahkeme Binalan İnşası Karşılığı Olarak 
Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek 
Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci 
maddesi hükmünden istisnadır. 

Borçlu tarafından ödenmesi gereken tahsil 
harcı dahil her türlü vergi, resim, harç ve mas-
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raflar bu alacaktan mahsup edilemez. Bu işlem
lerden kaynaklanan döner sermaye ücreti öden
mez ve diğer kesintiler yapılmaz. 

Fon alacağına karşılık bir malın Fon veya 
Fon bankaları tarafından rızaen veya icraen 
satın alınması hâlinde bu işlemlerle ilgili olarak 
tarafların ödemekle yükümlü olduğu vergi, 
resim, harç ve döner sermaye ücreti gibi malî 
yükümlülükler aranmaz. 

Fonun, Fon bankalarının ve tasfiyeleri Fon 
eliyle yürütülen bankaların iflas ve tasfiye 
idarelerinin, mahkeme ilâmını alması ve teb
liğe çıkartması işlemlerinde karşı tarafa yük
letilmiş olan harcın ödenmesi ve her türlü ih
tiyatî tedbir, ihtiyatî haciz ve tehir-i icra talep
lerinde teminat şartı aranmaz. 

Fon alacaklarına ilişkin davalarda 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
seri muhakeme usûlü hükümleri uygulanır. 

Fonun, Fon bankalarının ve tasfiyeleri Fon 
eliyle yürütülen bankaların iflas ve tasfiye 
idarelerinin, yukarıda belirtilen işlemler 
nedeniyle kendi aralarındaki ve/veya diğer ger
çek ve tüzel kişilerle aralarındaki işlemler 
nedeniyle düzenlenen sözleşmeler, belgeler ve 
sair kâğıtlar ile bunların değiştirilmesi, yenilen
mesi, uzatılması, devredilmesi ya da yeni bir it
fa plânına bağlanması, alacakların teminatlan-
dırılması, teminatların devir alınması, tarafların 
sulh ve/veya ibra olması ve/veya her ne nam al
tında olursa olsun herhangi bir işleme tâbi 
tutulması nedeniyle düzenlenen kâğıtlar 
ve/veya belgeler her türlü vergi, resim ve harç
lar ile özel kanunları ile hükmolunan malî 
yükümlülüklerden istisnadır. Bu hüküm üçüncü 
kişiler yönünden, Fonun ve/veya Fona intikal 
eden bir bankanın ve/veya tasfiyeleri Fon eliy
le yürütülen müflis bankaların iflas 
idarelerinin, tasfiyeye tâbi tutulan bankaların 
tasfiye idarelerinin alacaklarının tahsili ile ilgili 
işlemlere taraf olmaları hâlinde uygulanır. 
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Fonun, bu Kanunun 131 inci maddesi 

uyarınca gerçekleştireceği borçlanma ve avans iş
lemleri her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadır. 

Fon bankaları, faaliyet izni kaldırılan veya 
tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen bankaların iflas 
ve tasfiye idarelerinin alacaklarının tahsilini 
teminen yapacakları her türlü işlem, dava ve ic
ra takipleri, bu dava ve takiplerin borçlularınca 
kabul edilmek suretiyle kesinleştirilmesi, her 
türlü vergi, resim, harç ve fonlar ve 2548 sayılı 
Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Kar
şılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara 
Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında 
Kanunun 1 inci maddesi hükmünden istisnadır. 

Faaliyet izni kaldırılan bankaların, Fon 
bankalarının sandıklarının Sosyal Sigortalar 
Kurumuna devri hâlinde, aktüerlerce tespit 
edilen fiili ve teknik açıklar için, faaliyet izni 
kaldırılan bankaya, Fona ve/veya Fon ban
kalarına rücu edilemez. 

Zamanaşımı 
MADDE 141.- Bu Kanundan kaynaklanan 

Fon alacaklarına ilişkin dava ve takiplerde 
zamanaşımı süresi yirmi yıldır. 

Görevli ve yetkili mahkeme 
MADDE 142.- Fon, Fon bankaları ve 

faaliyet izni kaldırılan bankaların iflas ve tas
fiye idareleri tarafından açılacak hukuk 
davalarına asliye ticaret mahkemesi tarafından 
bakılır. O yerde, birden fazla asliye ticaret mah
kemesi bulunması hâlinde, bu davalar (1) ve (2) 
numaralı asliye ticaret mahkemesinde görülür. 

Fon, Fon bankaları ve faaliyet izni kal
dırılan bankaların iflas ve tasfiye idareleri 
tarafından muamele merkezi veya ikametgâhı 
İstanbul ili sınırları içinde olan kişiler aleyhine 
açılacak hukuk davaları ile borçlular hakkında 
açılacak iflas davalarına İstanbul (1) ve (2) 
numaralı asliye ticaret mahkemesi tarafından 
bakılır. İflas davası açılması hâlinde, bu mah
keme, hakkında iflası istenen borçlunun 
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muamele merkezinin bulunduğu yer asliye 
ticaret mahkemesine borçlu aleyhine iflas 
davası açıldığını bildirir. 

Bu Kanun hükümleri ile Fona verilen yet
ki ve görevler gereğince açılmış ve açılacak her 
türlü davalara adlî tatilde de bakılır, bu davalar
da bilirkişiler resmî kurum ve kuruluşlarda 
görev yapanlar arasından seçilir, duruşmalara 
otuz günden fazla ara verilmez. 

Varlık yönetim şirketi 
MADDE 143.- Bankalar ve Fon dâhil diğer 

malî kurumların alacakları ile diğer varlık
larının satın alınması, tahsili, yeniden yapılan
dırılması ve satılması amacıyla, kuruluş ve 
faaliyet esasları Kurul tarafından belirlenen 
varlık yönetim şirketleri de kurulabilir. Varlık 
yönetim şirketleri alacaklarının tahsili ve 
alacakların ve/veya diğer varlıkların yeniden 
yapılandırılması kapsamında alacak tahsili 
amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, 
hak ve varlıkların işletilmesi, kiralanması ve 
bunlara yatırım yapılması ve yine alacaklarını 
tahsil etmek amacıyla borçlularına ilâve finans
man sağlamak veya sermayelerine iştirak et
mek dâhil olmak üzere her türlü faaliyeti ger
çekleştirmeye yetkilidir. 

Fon kurulacak varlık yönetim şirketlerine 
sermaye sağlamak suretiyle kurucu ortak veya 
hissedar olarak katılmaya yetkilidir. 

Fonun en az yüzde yirmi hissedar olduğu 
varlık yönetim şirketleri, Fondan devraldığı 
alacaklarla ilgili olarak bu Kanunun 132 nci 
maddesinin sekizinci fıkrası ve 138 inci mad
desinin beşinci fıkrasında Fona tanınan hak ve 
yetkileri kullanır. 

Varlık yönetim şirketleri bu kapsamdaki 
işlemleri nedeniyle doğmuş veya doğması bek
lenen, ancak miktarı kesin olarak belli olmayan 
zararlarını karşılamak amacıyla karşılık ayır
mak zorundadırlar. Karşılık ayrılacak alacak
ların nitelikleri ile karşılıklara ilişkin esas ve 
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usûller Kurul tarafından belirlenir. Varlık 
yönetim şirketlerinin bu fıkra uyannca ayırdık
ları karşılıkların tamamı, ayrıldıkları yılda 
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 
olarak kabul edilir. 

Bu Kanun kapsamında kurulan varlık 
yönetim şirketleri ile 4743 sayılı Malî Sektöre 
Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 
3 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 
Kurulun çıkarmış olduğu yönetmelik kap
samında kurulan varlık yönetim şirketlerinin 
yaptıkları işlemler ve bununla ilgili olarak 
düzenlenen kâğıtlar, kuruluş işlemleri de dâhil 
olmak üzere kuruldukları takvim yılı ve bunu 
izleyen beş yıl süresince 488 sayılı Damga Ver
gisi Kanununa göre ödenecek damga vergisin
den, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre 
ödenecek harçlardan, her ne nam altında olursa 
olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayılı Gider 
Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve 
sigorta muameleleri vergisinden, kaynak kul
lanımını destekleme fonuna yapılacak kesin
tilerden ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanunun 39 uncu maddesi hükmün
den istisnadır. 

Varlık yönetim şirketi tarafından, bu borç
ların, taahhütlerin yüklenilmesi veya alacak
ların, varlıkların devralınması hâlinde, bu borç, 
taahhüt, alacak ve varlıklarla ilgili olarak, 
takibi şikayete bağlı suçlar dahil olmak üzere 
açılmış veya açılacak her türlü ceza davaların
da, alacağın devralındığı veya borcun, taah
hüdün yüklenildiği tarihten itibaren, suçtan 
zarar gören olarak, varlık yönetim şirketi ken
diliğinden müdahil sıfatını kazanır. 

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce kurul
muş olan varlık yönetim şirketleri bu Kanun 
hükümlerine tâbi olarak faaliyetlerini yürütürler. 
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ONÜÇÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 

Faiz oranları ile diğer menfaatler 
MADDE 144.- Bakanlar Kurulu, ban

kaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat 
kabulünde uygulanacak azamî faiz oranlarını, 
katılma hesaplarında kâr ve zarara katılma 
oranlarını, özel cari hesaplar dâhil bu maddede 
belirtilen işlemlerde sağlanacak diğer menfaat
lerin nitelikleri ile azamî miktar ya da oran
larını tespit etmeye, bunları kısmen veya 
tamamen serbest bırakmaya yetkilidir. Bakan
lar Kurulu, bu yetkilerini Merkez Bankasına 
devredebilir. 

Parasal tutarlar 
MADDE 145.- Para cezalarına ilişkin 

hükümler hariç olmak üzere, bu Kanundaki 
parasal tutar ve sınırlardan her biri, her yıl kıs
men ya da tamamen, Devlet İstatistik Enstitüsü 
tarafından açıklanan yıllık üretici fiyat endek
sindeki artış oranının gerektirdiği miktarı geç
memek üzere Kurul kararıyla artırılabilir. 

ONDÖRDÜNCÜ KISIM 
Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma 

Hükümleri 
BİRİNCİ BÖLÜM 
İdarî Para Cezaları 

Kuruluşlara ilişkin idarî para cezaları 
MADDE 146.- Kurul kararıyla ve gerek

çesi belirtilmek suretiyle, bu Kanun kapsamın
daki kuruluşlara, bu Kanunun; 

a) 13 üncü ve 14 üncü maddelerine aykırı 
şekilde şube ve temsilcilik açılması hâlinde, 
onbeşbin Yeni Türk Lirasından ellibin Yeni 
Türk Lirasına kadar, 

b) 18 inci maddesinin ikinci ve dördüncü 
fıkraları hükümlerine aykırılık hâlinde, beşbin 
Yeni Türk Lirasından onbeşbin Yeni Türk 
Lirasına kadar, 

c) 25 inci maddesine aykırı şekilde atama 
yapılması veya 26 ncı maddesinde belirtilen 
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kişilerin yasaklanan görevlerde çalıştırılması 
hâlinde, onbin Yeni Türk Lirasından kırkbin 
Yeni Türk Lirasına kadar ve cezanın tebliğ 
tarihinden itibaren on iş günü içinde aykırılığın 
giderilmemesi hâlinde, bu sürenin bitiminden 
itibaren geçen her gün için verilmiş olan 
cezanın yüzde onu tutarında, 

d) 28 inci madde hükümlerine aykırılık 
hâlinde, beşbin Yeni Türk Lirasından onbeşbin 
Yeni Türk Lirasına kadar, 

e) 33 veya 34 üncü maddelerine ya da 37 
nci maddesinin birinci fıkrasına ya da 38, 39 
veya 42 nci maddelere aykırı davranılması 
hâlinde onbin Yeni Türk Lirasından yirmibeş-
bin Yeni Türk Lirasına kadar, 

f) 43 üncü maddede öngörülen bildirim
lerin yapılmaması hâlinde beşbin Yeni Türk 
Lirasından onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar, 

g) 50 nci maddesindeki kredi yasaklarına 
uyulmaması hâlinde beşbin Yeni Türk Lirasın
dan az olmamak üzere verilen kredinin yüzde 
beşi tutarına kadar, 

h) 52 nci maddesine aykırı davranılması 
hâlinde, beşbin Yeni Türk Lirasından onbin 
Yeni Türk Lirasına kadar, 

i) 53 üncü maddesine göre ayrılması 
gereken karşılıkların tesis edilmemesi hâlinde, 
beşbin Yeni Türk Lirasından az olmamak 
üzere, ayrılması gereken karşılık tutarının bin
de ikisine kadar; üç aydan az olmamak üzere 
Kurumca verilecek süre içinde aykırılığın 
giderilmemesi hâlinde ise, tesis edilmeyen kar
şılık tutarının yüzde üçü tutarında, 

j) 54 üncü maddesindeki kredi sınırlarına 
uyulmaması hâlinde, ellibin Yeni Türk Lirasın
dan az olmamak üzere aykırılık oluşturan 
tutarın yüzde birine kadar, 

k) 56 nci maddesine aykırı şekilde ortaklık 
payı edinilmesi hâlinde, yirmibin Yeni Türk 
Lirasından az olmamak üzere, aykırılık teşkil 
eden tutarın yüzde beşine kadar ve cezanın teb-
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liğ tarihinden itibaren bir yıl içinde aykırılığın 
giderilmemesi durumunda ise bu sürenin 
bitiminden itibaren aykırılığın giderildiği tarihe 
kadar geçen her gün için verilen cezanın yüzde 
biri tutarında, 

1) 57 nci maddesindeki yasaklama ve sınır
lamalara aykırılık hâlinde, yirmibin Yeni Türk 
Lirasından az olmamak üzere, yasaklama ve 
sınırlama konusu değerin yüzde onuna kadar ve 
cezanın tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde 
aykırılığın giderilmemesi durumunda ise, kredi 
kullandırımından kaynaklanan aykırılık hariç, 
bu sürenin bitiminden itibaren aykırılığın 
giderildiği tarihe kadar geçen her gün için 
verilen cezanın yüzde biri tutarında, 

m) 58 inci madde hükmüne aykırılık hâlin
de beşbin Yeni Türk Lirasından az olmamak 
üzere aktarılan miktar kadar, 59 uncu mad
dedeki sınırlamaya uyulmaması hâlinde, beşbin 
Yeni Türk Lirasından az olmamak üzere sınırı 
aşan miktar kadar, 

n) 60 mcı maddesinin beşinci ve yedinci fık
ralarına uyulmaması hâlinde onbeşbin Yeni Türk 
Lirasından ellibin Yeni Türk Lirasına kadar, 

o) 61 inci maddesindeki yükümlülüğün 
yerine getirilmemesi hâlinde beşbin Yeni Türk 
Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar, 

p) 95 ve 96 ncı maddeleri kapsamında 
Kurum tarafından bu Kanun kapsamındaki 
kuruluşlardan talep edilen bilgilerin gönderil
memesi hâlinde beşbin Yeni Türk Lirasından 
onbeşbin Yeni Türk Lirasına, geç gönderilmesi 
hâlinde beşbin Yeni Türk Lirasından onbin 
Yeni Türk Lirasına, eksik bilgi ile gönderil
mesi, kontrol hataları içermesi veya kontrol 
hatalarının süreklilik arz etmesi hâlinde beşbin 
Yeni Türk Lirasından onbeşbin Yeni Türk 
Lirasına kadar, 

r) 144 üncü maddesi uyarınca alınan karar
lara ve yapılan düzenlemelere uyulmaması 
hâlinde yirmibin Yeni Türk Lirası, ayrıca 
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Bakanlar Kurulu veya Merkez Bankası tarafın
dan miktar ya da oranların tespit edildiği 
durumlarda, söz konusu miktar ve oranlara ay
kırı şekilde faiz alınması veya verilmesi ya da 
menfaat sağlanması hâlinde, sağlanan menfaat 
tutarı kadar, 

İdarî para cezası uygulanır. 
Kurul bu madde uyarınca verilecek 

cezalan bu Kanunun 68, 69 ve 70 inci mad
deleri uygulanan bankalar için yüzde ellisine, 
71 inci maddesi uygulanan bankalar için ise 
yüzde yüzüne kadar indirmeye yetkilidir. 

İlgili kişilere ilişkin idarî para cezaları 
MADDE 147.- Kurul kararıyla ve gerek

çesi belirtilmek suretiyle, ilgili gerçek ve tüzel 
kişilere, bu Kanunun; 

a) 18 inci maddesinin birinci, ikinci veya 
dördüncü fıkrasına aykırılık hâlinde, beşbin 
Yeni Türk Lirasından onbeşbin Yeni Türk 
Lirasına kadar, 

b) 36 ncı maddesine aykırılık hâlinde, 
beşbin Yeni Türk Lirasından yirmibin Yeni 
Türk Lirasına kadar, 

c) 38 inci maddesine aykırılık hâlinde, 
beşbin Yeni Türk Lirasından yirmibin Yeni 
Türk Lirasına kadar, 

İdarî para cezası uygulanır. 
Sınırlamalara, kararlara ve düzenlemelere 

aykırı hareketler dolayısıyla idarî para cezalan 
MADDE 148.- Kurul kararıyla ve gerek

çesi belirtilmek suretiyle, bu Kanun kapsamın
daki kuruluşlar ile ilgili gerçek ve tüzel 
kişilere; 

a) Bu Kanun veya bu Kanuna istinaden 
çıkarılan düzenlemelerde yer alan sınırlamalara 
uyulmaması hâlinde onbin Yeni Türk Lirasın
dan az olmamak üzere aykırılık oluşturan 
tutarın binde beşine kadar, 

b) İlgili maddelerine göre, Kurul ve 
Kurum tarafından bu Kanuna dayanılarak 
alınan kararlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğ-
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lere ve yapılan diğer düzenlemelere uyul
maması hâlinde beşbin Yeni Türk Lirasından 
onbin Yeni Türk Lirasına kadar, 

İdarî para cezası uygulanır. 
Savunma hakkı ve kapatma kararı 
MADDE 149.- İdarî para cezalarının uy

gulanıp uygulanmayacağına ilgilinin savun
ması alındıktan sonra karar verilir. Savunma is
tendiğine ilişkin yazının tebliğ tarihinden 
itibaren bir ay içinde savunma verilmemesi 
hâlinde savunma hakkından feragat edildiği 
kabul edilir. 

Bu Kanunun 13 üncü maddesi hüküm
lerine aykırı olarak yurt içinde açılan şube ve 
temsilcilikler hakkında 146 ncı maddenin birin
ci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanmakla 
birlikte, bunlar Kurumun talebi üzerine valilik
lerce geçici veya sürekli kapatılabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Suçlar 

İzinsiz faaliyette bulunmak 
MADDE 150.- Bu Kanuna göre alınması 

gereken izinleri almaksızın banka gibi faaliyet 
gösteren ya da mevduat kabul eden yahut 
katılım fonu toplayan gerçek kişiler ile tüzel 
kişilerin görevlileri, üç yıldan beş yıla kadar 
hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılır. Ayrıca, bu suçun bir işyeri bün
yesinde işlenmesi hâlinde bu işyerlerinin bir 
aydan bir yıla kadar, tekerrür hâlinde ise sürek
li olarak kapatılmasına karar verilebilir. 

Bu Kanuna göre alınması gereken izinleri 
almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü belge, 
ilân ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptık
ları açıklamalarda banka adını ya da banka gibi 
faaliyet gösterdikleri ya da banka gibi mevduat 
veya katılım fonu topladıkları izlenimini uyan
dıracak söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler 
ile tüzel kişilerin görevlileri, bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu işyerlerinin 
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bir aydan bir yıla kadar, tekerrür hâlinde ise 
sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir. 

Yukarıdaki fıkralara aykırılık hâlinde 
Kurumun ilgili Cumhuriyet başsavcılığını 
muhatap talebi üzerine sulh ceza hâkimince, 
dava açılması hâlinde davaya bakan mah
kemece işyerlerinin faaliyetleri ve reklamlar 
geçici olarak durdurulur, ilânları toplatılır. Bu 
tedbirler, hâkim kararıyla kaldınlmcaya kadar 
devam eder. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır. 

Mevduat ve katılım fonu sahiplerinin 
haklarını engellemek 

MADDE 151.- Bu Kanunun 61 inci mad
desi hükmüne aykırı davrananlar altı aydan iki 
yıla kadar hapis ve beşyüz güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılır. 

Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı ön
lemleri almamak 

MADDE 152.- Bu Kanunun 68, 69 ve 70 
inci maddelerine ve bu Kanunla yürürlükten 
kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 
üncü maddesine göre, Kurul veya Kurumca 
alınması istenen önlemleri almayan bankaların 
bu önlemleri almakla yükümlü olan mensup
ları, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve bin gün
den beşbin güne kadar adlî para cezasıyla 
cezalandırılırlar. 

Birinci fıkrada belirtilen önlemleri al
mamak, bankanın nitelikli paya sahip ortak
larına veya bunların iştirak ve kuruluşlarına 
yarar sağlamak amacıyla yapıldığı takdirde 
dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasına ve on-
bin güne kadar adlî para cezasına hükmedilir. 

Yetkili merciler ile denetim görevlilerin
ce istenen bilgi ve belgeleri vermemek ve 
görevlerini yapmalarını engellemek 

MADDE 153.- Bu Kanunla yetkilendirilen 
mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri 
bilgi ve belgeler ile bu Kanun kapsamındaki 
kuruluşların, konsolide finansal tabloların 
hazırlanmasını teminen 38 inci madde kap-
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samında istedikleri bilgi ve belgeleri vermeyen 
kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşyüz 
günden binbeşyüz güne kadar adlî para cezası 
ile cezalandırılır. 

Bu Kanunla yetkilendirilen denetim 
görevlilerinin görevlerini yapmalarına engel 
olan kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

Belgelerin saklanması yükümlülüğüne 
aykırı davranmak 

MADDE 154.- Bu Kanunun 42 nci mad
desinde belirtilen belgelerin saklanması yüküm
lülüğüne uymayanlar bir yıldan üç yıla kadar 
hapis ve beşyüz günden binbeşyüz güne kadar 
adlî para cezası ile cezalandırılırlar. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak 
MADDE 155.- Bu Kanun kapsamındaki 

kuruluşların, bu Kanunda gösterilen merciler 
ile denetim görevlilerine ve mahkemelere ver
dikleri veya yayımladıkları belgelerdeki ger
çeğe aykırı beyanlardan dolayı, bunları ve bun
ların düzenlenmesine esas teşkil eden her türlü 
belgeleri imza edenler, bir yıldan üç yıla kadar 
hapis ve binbeşyüz günden az olmamak üzere 
adlî para cezası ile cezalandırılır. 

İşlemlerin kayıt dışı bırakılması ve ger
çeğe aykırı muhasebeleştirme 

MADDE 156.- Bu Kanun kapsamındaki 
kuruluşların işlemlerinin kayıt dışı bırakıl
masından, gerçek mahiyetlerine uygun düş
meyen bir şekilde muhasebeleştirilmesinden, 
kanunî ve yardımcı defter ve kayıtları, şubeleri, 
yurt içi ve yurt dışındaki muhabirleri ile hesap 
mutabakatı sağlanmadan yıl sonu bilançolarını 
kapatmalarından dolayı, bunları ve bunların 
düzenlenmesine esas olan her türlü belgeleri 
imza edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 
binbeşyüz günden az olmamak üzere adlî para 
cezası ile cezalandırılır. Gerçeğe aykırı olarak 
düzenlendiğini bildiği halde bu belgeleri onay
layan bağımsız denetim kuruluşu görevlileri de 
aynı şekilde cezalandırılır. 
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Sistemi engelleme, bozma, verileri yok 

etme veya değiştirme 
MADDE 157.- Bu Kanuna tâbi kuruluşlar, 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 244 üncü mad
desinde tanımlanan sistemi engelleme, bozma, 
verileri yok etme veya değiştirme suçu açısından 
banka veya kredi kurumu olarak kabul edilir. 

İtibarın zedelenmesi 
MADDE 158.- Bu Kanunun 74 üncü mad

desine aykırı davrananlar bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve bin günden ikibin güne kadar 
adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil neticesinde 
özel veya kamusal bir zarar doğarsa verilecek 
ceza altıda bir oranında artırılarak hükmolunur. 

Sırların açıklanması 
MADDE 159.- Bu Kanunun 73 üncü mad

desinin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen 
yükümlülüğe uymayanlar için bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve bin günden ikibin güne kadar 
adlî para cezası hükmolunur. Banka ve müş
terilere ait sırları açıklayan üçüncü kişiler hak
kında da aynı cezalar uygulanır. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen kimseler sır
ları kendileri ya da başkaları için yarar sağ
lamak amacıyla açıklamış olursa verilecek 
cezalar altıda bir oranında artırılır. Ayrıca, fiilin 
önemine göre sorumluların bu Kanun kap
samına giren kuruluşlarda görev yapmaları, iki 
yıldan aşağı olmamak üzere geçici veya sürek
li olarak yasaklanır. 

Zimmet 
MADDE 160.- Görevi nedeniyle zilyetliği 

kendisine devredilmiş olan veya koruma ve 
gözetimiyle yükümlü olduğu para veya para 
yerine geçen evrak veya senetleri veya diğer 
mallan kendisinin ya da başkasının zimmetine 
geçiren banka yönetim kurulu başkan ve 
üyeleri ile diğer mensupları, altı yıldan oniki 
yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para 
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cezası ile cezalandırılacakları gibi bankanın uğ
radığı zararı tazmine mahkûm edilirler. 

Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağ
lamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi 
hâlinde faile on iki yıldan az olmamak üzere hapis 
ve yirmibin güne kadar adli para cezası verilir; an
cak, adli para cezasının miktarı bankanın uğradığı 
zarann üç katından az olamaz. Ayrıca meydana 
gelen zararın ödenmemesi hâlinde mahkemece 
re'sen ödettirilmesine hükmolunur. 

Faaliyet izni kaldırılan veya Fona dev
redilen bir bankanın; hukuken veya fiilen 
yönetim ve denetimini elinde bulundurmuş 
olan gerçek kişi ortaklarının, kredi kuruluşunun 
kaynaklarını, kredi kuruluşunun emin bir şekil
de çalışmasını tehlikeye düşürecek şekilde doğ
rudan veya dolaylı olarak kendilerinin veya 
başkalarının menfaatlerine kullandırmak 
suretiyle, kredi kuruluşunu her ne suretle olur
sa olsun zarara uğratmaları zimmet olarak 
kabul edilir. Bu fiilleri işleyenler hakkında on 
yıldan yirmi yıla kadar hapis ve yirmibin güne 
kadar adlî para cezasına hükmolunur; ancak, 
adlî para cezasının miktarı bankanın uğradığı 
zararın üç katından az olamaz. Ayrıca, mey
dana gelen zararın müteselsilen ödettirilmesine 
karar verilir. 

Soruşturma başlamadan önce, zimmete 
geçirilen para veya para yerine geçen evrak 
veya senetlerin veya diğer malların aynen iade 
edilmesi veya uğranılan zararın tamamen taz
min edilmesi hâlinde, verilecek cezanın üçte 
ikisi indirilir. 

Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü 
olarak, zimmete geçirilen para veya para yerine 
geçen evrak veya senetlerin veya diğer malların 
aynen iade edilmesi veya uğranılan zarann 
tamamen tazmin edilmesi hâlinde, verilecek 
cezanın yarısı indirilir. Bu durumun hükümden 
önce gerçekleşmesi hâlinde, verilecek cezanın 
üçte biri indirilir. 
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Zimmet suçunun konusunu oluşturan para 

veya para yerine geçen evrak veya senetlerin 
veya diğer malların değerinin azlığı nedeniyle, 
verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir. 

Diğer kanunlara aykırılıklar 
MADDE 161.- Bu Kanuna göre suç teşkil 

eden hareket ve fiiller başka kanunlara göre de 
cezayı gerektirdiği takdirde, failleri hakkında 
en ağır cezayı gerektiren kanun maddesi uy
gulanır. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 
sorumluluğu gerektiren hükümleri saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kovuşturma Usûlü 

Yazılı başvuru ve müdahale 
MADDE 162.- Bu Kanunda belirtilen suç

lara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapıl
ması, Kurum veya Fon tarafından Cumhuriyet 
başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına 
bağlıdır. Bu başvuru muhakeme şartı niteliğin
dedir. Ancak, 160 ncı maddenin üçüncü fık
rasında belirtilen suçtan dolayı soruşturma ve 
kovuşturmalar Kurumun veya Fonun yazılı bil
dirimi üzerine veya gecikilmesinde sakınca 
görülen hallerde re'sen Cumhuriyet savcıların
ca yapılır ve Kurum ve Fon haberdar edilir. Bu 
fıkra uyarınca yapılan soruşturmalar neticesin
de açılan kamu davalarında, Kurumun veya 
Fonun başvuruda bulunması hâlinde, bunlar 
başvuru tarihinde müdahil sıfatını kazanırlar. 

İtibarın zedelenmesi, sırların açıklanması 
ve zimmet suçlarından dolayı ilgililerin dava 
hakkı ile 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu hükümleri saklıdır. 

İtiraz ve bildirim 
MADDE 163.- Bu Kanunun 162 nci mad

desi uyarınca başlatılan soruşturmalar 
neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına karar 
verilirse, bu karar ilgisine göre Kuruma veya 
Fona ve ilgili bankaya tebliğ edilir. Kurum, Fon 
ve ilgili banka kendisine tebliğ edilen bu karar
lara karşı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
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Kanununa göre itiraza yetkilidir. 

Kamu davası açılması hâlinde, id
dianamenin bir örneği ilgisine göre Kuruma 
veya Fona tebliğ edilir. 

Özel görev 
MADDE 164.- Bu Kanunda tanımlanan 

düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri al
mamak, işlemlerin kayıt dışı bırakılması ve 
gerçeğe aykırı muhasebeleştirme ve zimmet 
suçları ile sistemi engelleme, bozma, verileri 
yok etme veya değiştirme, bankacılık ve müş
teri sırlarının açıklanması, bankacılık faaliyeti 
çerçevesinde işlenen nitelikli dolandırıcılık, bu 
suçların işlenmesi amacına yönelik olarak ör
güt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak 
veya bu suçlarla bağlantılı olup da ağır ceza 
mahkemesinin görev alanına giren suçlara ait 
davalar, fiilin işlendiği yerin bağlı olduğu ilin 
adıyla anılan (1) numaralı ağır ceza mah
kemelerinde görülür. Gerekli görülen yerlerde 
Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu tür suçlara 
bakmak üzere o yerlerdeki diğer ağır ceza mah
kemeleri de görevlendirilebilir veya yeni ağır 
ceza mahkemesi de kurulabilir. 

Bilirkişi incelemesi 
MADDE 165.- Bu Kanunun uygulaması ile 

ilgili olarak, bu Kanunda ve diğer kanunlarda 
öngörülen suçlardan dolayı açılan ceza 
davalarında bilirkişi, raporunu dosyanın ken
disine verildiği tarihten başlayarak üç ay içinde 
mahkemeye verir. Bu süre hâkim tarafından iki 
aya kadar uzatılabilir. Bu süre içerisinde de rapor 
mahkemeye verilmediği takdirde görev, ücret 
ödenmeksizin bilirkişiden alınır ve yeni bilirkişi 
atanır. Bilirkişilik görevi bu şekilde kendisinden 
alınan kişiler, bir yıl süreyle bu Kanun kap
samında hiçbir davada bilirkişi olarak atanamaz
lar. Bu kişiler, raporların süresinde veril
memesinin sebep olduğu masrafları ödemeye ve 
ayrıca beşyüz güne kadar adlî para cezasına mah-
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kûm edilirler. Dosyanın bilirkişiye tevdi tarihin
de dava zamanaşımı süresi durur. Bilirkişinin 
raporunu mahkemeye verdiği tarihten itibaren bu 
süre kaldığı yerden işlemeye devam eder. 

Kurum, Fon, Fon bankaları ile bankaların 
iflas idareleri tarafından açılan hukuk davaların
da gerekli görülen hâllerde, yaptırılacak bilirkişi 
incelemelerinde bilirkişi, raporunu dosyanın 
kendisine verildiği tarihten başlayarak üç ay 
içinde mahkemeye verir. Bu süre hâkim tarafın
dan iki aya kadar uzatılabilir. Bu süre içerisinde 
de rapor mahkemeye verilmediği takdirde 
görev, ücret ödenmeksizin bilirkişiden alınır ve 
yeni bilirkişi atanır. Bilirkişilik görevi bu şekil
de kendisinden alınan kişiler, bir yıl süreyle bu 
Kanun kapsamında hiçbir davada bilirkişi 
olarak atanamazlar. Bu kişiler, raporların 
süresinde verilmemesinin sebep olduğu masraf
ları ödemeye ve ayrıca beşyüz güne kadar adlî 
para cezasına mahkûm edilirler. 

Özel soruşturma ve kovuşturma 
MADDE 166.- 160 mcı maddenin üçüncü 

fıkrası kapsamına giren suçların soruşturma ve 
kovuşturmalarında aşağıdaki hükümler tatbik 
olunur: 

a) Soruşturma, iş bölümü ilişkilerine göre, 
Cumhuriyet başsavcılarınca veya görevlen
direceği Cumhuriyet savcılarınca bizzat 
yürütülür. Bu suçlar, görev sırasında veya görev
den dolayı işlenmiş olsalar bile, Cumhuriyet 
savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır. 

b) Bu suçların soruşturma ve kovuştur
malarında, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 135 ilâ 138 inci maddeleri de uy
gulanır. 

c) Bu suçlarla ilgili soruşturma ve kovuş
turmalarda kolluk; soruşturma ve kovuşturma 
sebebiyle şüpheli, sanık, tanık, bilirkişi ve suç
tan zarar görenleri, Cumhuriyet savcısının veya 
mahkeme naibinin veya istinabe olunan 
hâkimin emriyle belirtilen gün, saat ve yerde 
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hazır bulundurmaya mecburdur. Bu emir, çağ
rılanlar hakkında kolluğa ihzar müzekkeresin
de olduğu gibi zor kullanma yetkisi verir. 

d) Cumhuriyet başsavcılıkları, bu suçların 
soruşturmasında gerekli olması hâlinde, geçici 
olarak yargı çevresi içerisinde veya dışındaki, 
genel bütçeli dairelere ve katma bütçeli 
idarelere, bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, 
belediyelere, bankalara ait bina, araç, gereç ve 
personelden yararlanmak için istemde 
bulunabilirler. Bu istemler, ilgili kurum ve 
makamlarca geciktirilmeksizin yerine getirilir. 
Özürsüz olarak bu istemleri yerine getirmeyen 
sorumlu kişiler, üç aydan altı aya kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

e) Soruşturmanın gerekli kıldığı hâllerde, 
suç mahalli veya delillerin bulunduğu yerlere 
gidilerek soruşturma yapılır. 

f) Soruşturmanın sonuçlanmasına kadar, 
bu suç faillerinin her türlü mal, alacak, para ve 
sair eşyalarına hâkim kararı, gecikmesinde 
sakınca olunan hallerde Cumhuriyet savcısının 
yazılı emri ile el konulur. Bu suçlara iştirak 
edenler ile suç faillerinin bu suçlar nedeniyle 
elde ettiği her türlü haksız kazanımın transferi 
sonucu elde edilen, kan ve kayın hısımlar ile 
üçüncü şahıslar nezdindeki mal, alacak veya 
sair her türlü şeylere de Cumhuriyet savcısının 
yazılı emri ile el konulur. 

g) El koyma kararı yirmidört saat içinde 
yetkili ve görevli sulh ceza hâkiminin onayına 
sunulur. Hâkim kırksekiz saat içinde kararını 
açıklar. Aksi halde el koyma hükümsüz kalır. 

İnfaz 
MADDE 167.- 160 inci maddede yazılı suç

lardan dolayı mahkûm olanlar, Fona veya 
Hazineye olan borçları ve tazminatları ödemediği 
veya bu borçlar ve tazminatlar malvarlıklarından 
tahsil olunamadığı sürece, bunlar hakkında koşul
lu salıverilme hükümleri uygulanmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 997) 



— 155 — 

(Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Kabul Ettiği Metin) 

Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 

ONBEŞİNCİ KISIM 
Son Hükümler 

Kaldırılan ve değiştirilen hükümler 
MADDE 168.- A) Bu Kanunun geçici mad

delerindeki düzenlemeler hariç olmak üzere, 
18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu 
ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

B) İkrazatçılık hariç ödünç para verme iş
lerine ve fınansal kiralama faaliyetlerine ilişkin 
olarak 9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine 
Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yer alan 
görev ve yetkilere ilişkin hükümler yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

C) 10.6.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finan-
sal Kiralama Kanununun; 

a) 30 ve 34 üncü maddeleri hariç olmak 
üzere, diğer maddelerinde yer alan "Bakanlar 
Kurulu" ibareleri "Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu", 

b) "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağlı bulunduğu Bakanlık" ibareleri ise "Ban
kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu", 

c) 32 nci maddesinin (b) bendi "10 uncu 
maddesinde belirtilen yönetmelik Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulunca," 

Şeklinde değiştirilmiştir. 
D) 30.9.1983 tarihli ve 90 sayılı Ödünç 

Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin; 

a) 12 ve 13 üncü maddelerinde yer alan 
"Müsteşarlık" ibareleri "Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurulu", 

b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrası "Bu 
Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi finans
man şirketleri ve faktoring şirketlerinin 
faaliyetleri Bankacılık Düzenleme ve Denet
leme Kurumu, ikrazatçıların faaliyetleri ise 
Müsteşarlıkça denetlenir.", 

c) 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası 
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
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finansman şirketleri ve faktoring şirketlerin
den, Hazine Müsteşarlığı ise ikrazatçılardan 
her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir." 

Şeklinde değiştirilmiştir. 
E) 90 sayılı Kanun Hükmünde Karar

namenin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci 
fıkrasında yer alan "Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasının görüşünü alarak" ibaresi ile 
beşinci fıkrasında yer alan "Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası'nın da görüşlerini 
alarak" ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

F) 14.1.1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 40 inci 
maddesinin (I) numaralı fıkrasının (b) bendi 
yürürlükten kaldırılmış ve (II) numaralı fıkrası ile 
44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

II - Bankalar ve elektronik ödeme araç
larını çıkaran kuruluşlar dâhil olmak üzere 
Bankaca uygun görülecek diğer malî kuruluş
lar, Banka nezdinde açılacak hesaplarda 
yükümlülükleri esas alınarak, nakden zorunlu 
karşılık tesis ederler. Zorunlu karşılığa tâbi 
yükümlülüklerin kapsamı, zorunlu karşılıkların 
oranı, tesis süresi ve bu yükümlülükler için 
tesis edilen karşılıklara gerektiğinde ödenecek 
faiz oranı, mevduat veya katılım fonlarından 
olağanüstü çekilişler ile birleşme, devir ve 
bölünme hâllerinde yapılacak işlemler de dâhil 
olmak üzere uygulamaya yönelik her türlü usûl 
ve esaslar Bankaca belirlenir. 

Yukarıda belirtilen kuruluşların taahhüt
lerine karşı bulunduracakları umumi dis-
ponibilitenin nitelik ve oranı, gerektiğinde 
Bankaca tespit edilir. 

Bankaca yapılacak düzenlemeye göre 
zorunlu karşılıkların Banka nezdindeki hesap
larda bloke olarak tutulmasının istenmesi hâlin
de, bloke hesaplarda tutulan zorunlu karşılıklar, 
hiçbir amaç ve konunun finansmanı için kul
lanılamaz, temlik ve haciz edilemez. 
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Zorunlu karşılıkların ve umumi dis-

ponibilitenin süresinde tesis edilmemesi veya 
eksik tesis edilmesi hâlinde Banka, belir
leyeceği usûl ve esaslara göre, eksik kısım için; 
Banka nezdindeki hesaplarda faizsiz mevduat 
tutulmasını istemeye veya cezaî faiz tahakkuk 
ettirmeye yetkilidir. Tahakkuk ettirilen cezaî 
faiz alacakları, 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
leri gereğince tahsil edilir. Tahsil edilen cezaî 
faizler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna gelir 
kaydedilir. 

Madde 44.- Banka, Türkiye'de faaliyette 
bulunan mevduat bankaları, katılım bankaları, 
kalkınma ve yatırım bankaları, fınansal holding 
şirketleri, fınansal kiralama şirketleri, faktoring 
şirketleri, finansman şirketleri ile Banka ve 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulun
ca belirlenecek diğer malî kuruluşların müş
terilerinin risk durumlarına ilişkin bilgileri nez-
dinde toplamak, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu ve ilgili kuruluşlar ile pay
laşmak üzere Risk Merkezi kurar. 

Yukanda belirtilen kuruluşlar, bankalar 
bakımından keşide ettikleri protestolar da dâhil 
olmak üzere, müşterilerinin risk durumları hak
kında istenecek her türlü bilgiyi belirlenecek 
biçim ve içerikte vermekle yükümlüdür. Risk 
Merkezinin bütün işlem ve kayıtlan gizlidir. 

Risk Merkezince sağlanacak bilgilerin 
biçim ve içeriğine, derlenmesine, paylaşıl
masına ve diğer hususlara ilişkin usûl ve esas
lar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulunun uygun görüşü alınmak suretiyle 
Bankaca belirlenir. 

G) 15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport 
Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fıkrasının 
birinci paragrafına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile il-
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gilendirilme ve emekli keseneklerinin bu 
derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. 

H) 30.1.2002 tarihli ve 4743 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

I) 13.6.1945 tarihli ve 4759 sayılı İller 
Bankası Kanununun mülga 24 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 24.- Kredilere ve diğer alacaklara 
karşılık ayrılmasına ilişkin yükümlülük 
24.4.2003 tarihinden itibaren Banka hakkında 
uygulanmaz. 

İ) 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah 
Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendinde 
yer alan "Bankalar Yeminli Murakıp ve 
Murakıp Yardımcıları" ibaresinden sonra gel
mek üzere "Bankacılık Düzenleme ve Denet
leme Kurumunda görevli Bankacılık Uzmanı, 
Hukuk Uzmanı ve Bilişim Uzmanı ile bunların 
yardımcıları" ibaresi eklenmiştir. 

J) 11.1.1954 tarihli ve 6219 sayılı Türkiye 
Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
Kanununun 6 ncı maddesi ile 15 inci mad
desinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 6.- Hisse senetleri (A), (B), (C) ve 
(D) gruplarına ayrılmış olup; nama yazılıdır. 

Bankanın İdare Meclisi Genel Müdürle 
birlikte, toplam dokuz üyeden oluşur. Her 
grubun İdare Meclisinde sahip olacağı üye 
sayısı Banka ana sözleşmesinde gösterilir. 

(A) grubu üyelerinden biri Vakıflar Genel 
Müdürlüğünü temsil etmek üzere Başbakan 
tarafından, (A) grubunun diğer üyeleri ile (B), 
(C) ve (D) grubu üyeleri Genel Kurulca seçilir. 

Mülga kanunlara yapılan atıflar 
MADDE 169.- Diğer kanunlarda mülga 

3182 sayılı Bankalar Kanunu ve bu Kanunla 
yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar 
Kanununa yapılan atıflar bu Kanunun ilgili 
maddelerine yapılmış sayılır. 
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Diğer kanunlarda ve mülga 3182 sayılı 

Bankalar Kanunu ve bu Kanunla yürürlükten 
kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda 
özel fınans kurumlarına yapılan atıflar, katılım 
bankalarına yapılmış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanuna göre 
çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve kararlar 
yürürlüğe girinceye kadar, kaldırılan hüküm
lere dayanılarak çıkarılan düzenlemelerin, bu 
Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulan
masına devam olunur. 

Bu Kanunda öngörülen düzenlemeler bir 
yıl içerisinde yürürlüğe konulur. 

GEÇİCİ MADDE 2.- 12.5.2001 tarih ve 
4672 sayılı Kanunun geçici 2/a maddesi 
hükümleri saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte, Kurum tarafından daha ön
ce faaliyet izni verilmiş olan tüm bankalar, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki 
kanunlara uygun olarak yapmakta oldukları 
faaliyetlerine devam ederler. Bankalar bu 
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren, iki ay 
içinde faaliyet gösterdikleri alanları bildiren 
beyannameyi Kuruma verirler. Bankalar, 
faaliyetlerini bu Kanunun 4 üncü maddesi kap
samındaki faaliyet konularını genişletmeden 
önce Kurumdan izin almak zorundadır. 

Bankalar ve fınansal holding şirketleri 
durumlarını, bu Kanun hükümlerine bir yıl 
içinde intibak ettirmek zorundadır. 

Halen faaliyette bulunan özel fınans 
kurumları, bir yıl içerisinde ticaret unvanlarını 
katılım bankası ibaresini de kapsayacak şekilde 
değiştirmek ve mevcut durumlarını Kanunun 
fınansal raporlamayla ilgili hükümlerine in
tibak ettirmek zorundadır. Özel Finans Kurum
ları Birliği Türkiye Katılım Bankaları Birliği 
olarak addolunur ve bu Kanunun hükümlerine 
tâbi olup, üç ay içinde durumunu bu Kanun 
hükümlerine uygun hale getirir. 
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GEÇİCİ MADDE 4.- Kurumca yetkilen

dirilen Bağımsız denetim kuruluşları durum
larını 31.12.2006 tarihine kadar 36 ncı madde 
hükmüne uygun hale getirmek zorundadır. 

GEÇİCİ MADDE 5.- Bu Kanunun 54 ün
cü maddesinin birinci fıkrasındaki yüzde yir-
mibeşlik oran, bir risk grubuna kullan-
dırılabilecek krediler yönünden, 31.12.2005 
tarihine kadar yüzde otuzbeş, 1.1.2006 tarihin
den itibaren yüzde yirmibeş olarak; yüzde yir
milik oran, 31.12.2005 tarihine kadar yüzde 
otuzbeş, 1.1.2006 tarihinden 31.12.2006 
tarihine kadar yüzde yirmibeş, 1.1.2007 tarihin
den itibaren yüzde yirmi olarak uygulanır. 

Bu Kanunun 54 üncü maddesindeki kredi 
sınırlarına ilişkin hesaplamalarda ortaklık pay
ları; 2005 yılında yüzde kırk, 2006 yılında yüz
de elli, 2007 yılında yüzde altmış, 2008 yılında 
yüzde yetmişbeş, 2009 yılında yüzde doksan, 
1.1.2010 tarihinden itibaren yüzde yüz oranın
da dikkate alınır. 

GEÇİCİ MADDE 6.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarih itibarıyla, iştirak tutarları 
Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında 
belirtilen oranların altında olan kredi kuruluş
ları, hiçbir şekil ve surette bu maddede yer alan 
oranları aşamazlar. Aynı tarih itibarıyla iştirak 
tutarları Kanunda belirtilen oranlardan herhan
gi birini aşan kuruluşlar, aşım tutarlarını, 
31.12.2005 tarihine kadar yüzde yirmisini, 
31.12.2006 tarihine kadar yüzde kırkını, 
31.12.2007 tarihine kadar yüzde altmışını, 
31.12.2008 tarihine kadar yüzde seksenini, 
31.12.2009 tarihine kadar yüzde yüzünü itfa et
mek suretiyle giderirler. 

GEÇİCİ MADDE 7.- 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi 
kapsamında sandık ve vakıfları bulunan ban
kalar durumlarını 31.12.2007 tarihine kadar 58 
inci madde hükmüne uygun hale getirmek 
zorundadırlar. 
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GEÇİCİ MADDE 8.- Bu Kanunun yayımı 

tarihinden önce Kuruma yarışma ve yeterlilik 
sınavıyla alınmış; avukat (Kurum uzman yar
dımcısı) ve Kurum uzman yardımcıları, ban
kacılık uzman yardımcısı olarak atanır. Kurum
da yeterlik sınavını geçerek avukat (Kurum Uz
manı) ve Kurum Uzmanı unvanını kazanmış 
olanlar bankacılık uzmanlığına atanır. Bunlann 
Kurumda çalıştıkları süreler bankacılık uzman 
yardımcılığı ve bankacılık uzmanlığında geç
miş sayılır. 

Bu Kanunun yayımı tarihinde Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görev 
yapan personelden; Kurum Uzmanı olarak 
görev yapmış ve geldikleri kurumlarda mesleğe 
özel yarışma sınavıyla alınmış ve yeterlik 
sınavında başarılı görülerek uzman, müfettiş ve 
benzeri unvanlarda görev yapmış olanlar ile en 
az doktora derecesine sahip olanlar bankacılık 
uzmanlığına atanmış sayılırlar. Bunların geldik
leri kurumlarda uzman, müfettiş ve benzeri un
vanlarda ve Bankacılık Düzenleme ve Denet
leme Kurumunda çalıştıkları süreler bankacılık 
uzmanlığında geçmiş sayılır. Bu Kanunun 
yayımı tarihinden önce başka kurumlardan nak
len atanmış bankalar yeminli murakıp ve yar
dımcılarının geldikleri kurumlarda çalıştıkları 
süreler Kurumda geçmiş sayılır. 

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında 
zikredilen Kurum uzmanları dışında kalan 
Kurum uzmanları ve avukatlar aynı kadro un-
vanlanyla görevlerine devam ederler. Bu kad
rolara bir daha atama yapılmaz. Bu kişiler 
görevde kaldıkları sürece bankacılık uzman
larının aylık, malî, sosyal ve emeklilik hak
larından aynen yararlanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 9.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihteki Hazine Müsteşarlığının 
3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hüküm
leri ile 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin ik-
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razatçılık dışındaki hükümlerinin uygulan
masıyla ilgili personeli, muvafakatları alınmak 
kaydıyla ve 1.1.2006 tarihine kadar talep et
meleri hâlinde Kuruma naklen atanır. Kanun 
yürürlüğe girdiği tarihte, Müsteşarlığın ilgili 
personelinden yurt dışı teşkilatında görev 
yapan veya uluslararası kuruluşlarda görevli 
bulunan, lisans üstü eğitim nedeniyle yurt 
dışında bulunan veya askerlik ya da sair neden
lerle ücretsiz izinli olanların naklen atanma 
hakları saklıdır. Süresi içinde kullanılmayan 
haklar geçersiz olur. 

Hazine Müsteşarlığından naklen atanacak 
ilgili personelden, yaş şartı dışındaki şartları 
taşıyan ve Kurulca belirlenecek usûl ve esas
lara göre en az üç yıllık hizmeti bulunanlar 
bankacılık uzmanı, üç yıldan az hizmeti olanlar 
bankacılık uzman yardımcısı olarak atanır. Bun
ların geldikleri kurumda çalıştıkları süreler ban
kacılık uzman ve uzman yardımcılığında geç
miş sayılır. Naklen atanan personelden Müs
teşarlığa karşı mecburi hizmet yükümlülüğü 
bulunanların Kurumda geçirdikleri süreler bu 
yükümlülüklerin ifasında dikkate alınır. 

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre 
Hazine Müsteşarlığından naklen ataması 
yapılan personelin kadroları hiçbir işleme 
gerek kalmaksızın iptal edilerek, 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvelin 
Hazine Müsteşarlığına ait bölümünden çıkartıl
mış sayılır. 

Kurum veya Fon personeli iken Fonda 
veya Kurumda geçici olarak görevlendirilen 
personel, bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren üç ay içerisinde kurumlarına iade edil
memeleri hâlinde bulundukları Kurumda veya 
Fonda durumlarına uygun kadro veya pozis
yonlara atanırlar. Bunlara ödenecek farklar 
hakkında geçici 20 nci maddenin ikinci fıkrası 
hükümleri uygulanır. 
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GEÇİCİ MADDE 10.- Bu Kanun yayım

landığı tarihte halen Fonda çalışmakta olan per
sonelden, Kanun ile Fona verilen aslî ve sürek
li görevler ile diğer hizmetleri yürütecek olan
lar, öğrenim durumları, hizmet süreleri ve Fon 
Kurulu tarafından belirlenecek diğer hususlar 
dikkate alınarak bu Kanuna ekli (II) ve (III) 
sayılı cetvellerde yer alan kadro ve pozisyon
lara atanır. 

GEÇİCİ MADDE 11.- Bu Kanunun 
yayımı tarihinden önce, 26.12.2003 tarihine 
kadar temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim 
ve denetimi Fona intikal eden ve/veya ban
kacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme 
izin ve yetkileri ilişkili Bakan, Bakanlar Kurulu 
veya Kurul tarafından kaldırılarak tasfiyeleri 
Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tas
fiye işlemleri başlatılan bankalar hakkında baş
latılan işlemler sonuçlanıncaya ve her türlü Fon 
alacakları tahsil edilinceye kadar bu Kanunla 
yürürlükten kaldın lan 4389 sayılı Kanunun 14, 
15, 15/a, 16, 17, 17/a ve 18 inci maddeleri, ek 1, 
2,3,4,5 ve 6 ncı maddeleri ile geçici 4 üncü mad
desi hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce hak
larında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 
sayılı Kanun gereği mal bildiriminde bulun
ması gerekenlerin, bildirimde belirtmedikleri 
veya gerçeğe aykırı olarak bildirdikleri her tür
lü taşınır ve taşınmaz mal, hak ve alacak ile 
gelir ve harcamalar da haksız mal edinme 
hükümlerine tâbidir. Haksız mal edinmediğini 
ispat edene bu hüküm uygulanmaz. 

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce mül
ga 3182 sayılı Bankalar Kanununun 64 ve 65 
inci maddeleri ile bu Kanunla yürürlükten kal
dırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 ün
cü maddesi uyarınca işlem yapılan bankalar ile 
tasfiyeye tâbi tutulan veya tasfiye işlemi baş
latılan bankalar hakkında bu Kanunla yürürlük
ten kaldırılan 4389 sayılı Kanunun 14 üncü 
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maddesinin (5) ve (6) numaralı fıkraları 
hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 12.- 13.11.1996 tarihli 
ve 4208 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) 
bendinin (6) numaralı alt bendi; bu Kanunun 
134 üncü maddesinin dokuzuncu, onuncu, on-
birinci, onikinci ve onüçüncü fıkraları, 136 ncı 
maddesi, 137 nci maddesi, 138 inci maddesinin 
ikinci fıkrası ve geçici 10 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası, 71 inci maddesinin birinci fık
rasının (e) bendi hükümlerine göre faaliyet izni 
kaldırılan veya Fona devredilen bankalar ile 
26.12.2003 tarihine kadar temettü hariç ortak
lık haklan ile yönetim ve denetimi Fona intikal 
eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve 
mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilişkili 
Bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul tarafından 
kaldırılarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen 
veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan 
bankalar hakkında uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 13.- Sermayesinin 
yarıdan fazlası kamu kurum ve kuruluşlanna 
ait olan ya da hisselerinin çoğunluğu üzerinde 
bu kurum ve kuruluşların idare ve temsil yet
kisi bulunan ve özel kanunla kurulmuş ban
kalarda (Tasfiye Hâlinde T. Emlak Bankası 
A.Ş. dâhil ) 26.12.2003 tarihinden önce ban
kacılık teamüllerine göre teminatlı ve/veya 
yetersiz teminatlı kredi kullanıp da vadesi geç
tiği halde henüz ödenmemiş, süresi uzatıl
mamış veya yeniden yapılandırılmamış 
kredileri kullananlar ya da yeniden yapılandır
ma şartlarını ihlal edenler ile münferit veya 
karşılıklı verilen banka teminat mektupları, 
kabul kredileri ve avaller, taşınır ve taşınmaz 
rehni, ipotek, üst hakkı, intifa hakkı ve oturma 
hakkı gibi her türlü sınırlı aynî hak tesisine iliş
kin sözleşmeden doğan hakların da diğer ban
kaların ve üçüncü kişilerin muvazaadan arî 
hakları aleyhine olmamak üzere Fon alacak
larının tahsiline ilişkin 123, 134, 136,137,138, 
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140, 142 ve 165 inci madde hükümleri, tasar
rufun iptali davalarında aciz vesikası şartı aran
maması, tüzel kişilerin kanunî temsilcileri ile 
borçlu ve borçla diğer ilgililerin yurt dışına çık
masını yasaklama dâhil bankalarınca uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 14.- 13.11.1996 tarihli 
ve 4208 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) 
bendinin (6), (7) ve (8) numaralı bentleri ile bu 
Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı 
Kanunun 15/a maddesi ve 22 nci maddesinin 
(4) numaralı fıkrasında sayılan ceza ve hukuk 
davalannı kovuşturan, soruşturan ve yürüten 
Cumhuriyet savcıları ile hâkimler bu işleri 
ivedilikle yürütürler ve görevleri süresince 
disiplin nedenleri hariç mazeretleri ve istemleri 
olmadıkça üç yıl süre ile başka bir yere veya 
göreve atanamazlar. Görev süresi dolanlar tek
rar atanabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 15.- Bu Kanunun 
yayımı tarihinden önce iflas etmiş olan ban
kaların tasfiyesi, tekemmül ettirilen işlemler ve 
yapılan sıra cetvelleri saklı kalmak kaydıyla if
las idareleri tarafından bu Kanun hükümlerine 
göre yürütülür. Bu maddenin uygulanmasında 
iflas idareleri bu Kanunun 106 nci ve 140 inci 
maddesinde Fona verilen yetkileri haizdir. 

GEÇİCİ MADDE 16.- Bu Kanun ile Fon 
alacağının tahsili bakımından yarar görülerek 
zamanaşımı ve diğer konularda Fon lehine 
getirilen hükümler makable şamildir. 

GEÇİCİ MADDE 17.- Kurul Başkanı ve 
Fon Kurulu Başkanı hariç olmak üzere, Kurula 
ve Fon Kuruluna ilk atanan üyelerin üçte biri 
iki yılda bir yenilenir. İkinci yılın sonunda kur'a 
sonucu üyelikleri sona eren üyeler bir 
defalığına tekrar atanabilir. 

GEÇİCİ MADDE 18.- Bu Kanunun 
yayımını izleyen bir ay içerisinde mülga 4389 
sayılı Kanunla kurulan Güvence Fonu tutarları 
Fona devredilir. 
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GEÇİCİ MADDE 19.- Bu Kanunun 100 

üncü maddesinin son fıkrası gereğince Kurum 
ile Fon tarafından müştereken belirlenecek 
hususlar üç ay içinde belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 20.- Bu Kanun ile 
yapılan yeni düzenleme sebebiyle Kurumda 
görev unvanları değişmeyenler aynı unvanlı 
kadrolarına atanmış sayılırlar. Bu şekilde 
atanan personele, atandıkları tarihteki eski 
pozisyonlarına ilişkin olarak almakta oldukları 
aylık ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye 
ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam 
net tutarı; atandıkları yeni kadrolarına ilişkin 
olarak yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai 
ücreti ve performansa dayalı ödül hariç) toplam 
net tutarından fazla olması hâlinde, aradaki fark 
atandıkları kadroda kaldıkları sürece herhangi 
bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın her ay 
tazminat olarak ödenir. İsteğe bağlı olarak, atan
dıkları kadro unvanında herhangi bir değişiklik 
olanlarla başka kurumlara geçenlere fark taz
minatı ödenmesine son verilir. 

Görev unvanları değişenler veya kal
dırılanlar Kurumda, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarına 
uygun yeni bir kadroya atanır. Atama işlemi 
yapılıncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan iş
lerde görevlendirilebilirler. Bunlar yeni bir 
kadroya atanıncaya kadar eski görev unvan
larına ait aylık ücret (fazla mesai ücreti hariç), 
ikramiye ve benzeri adlarla yapılan ödemeleri 
almaya devam ederler. Ataması yapılan per
sonelin aylık ücretleri ile her türlü malî ve sos
yal haklarında meydana gelen farklar hakkında 
da birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev 
yapmakta olan Kurul Başkan ve üyelerinin 
üyelikleri görev sürelerinin sonuna kadar devam 
eder. Kurul Başkan ve üyelerinin ücretleri ile her 
türlü malî ve sosyal haklarında görevde bulun
dukları sürece bu Kanunda yapılan düzen-
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lemeler sebebiyle meydana gelen farklar hakkın
da da birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Yukarıdaki hükümler, Fon Kurulu Başkan 
ve üyeleri ile bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvel
de belirtilen kadrolara atanacak personel hak
kında da uygulanır. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile Merkez 
Bankası personeli iken Kurumda veya Fonda 
görev alanlar istekleri hâlinde ve bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 
talepte bulunmaları kaydıyla, geldikleri kurum
larda durumlarına uygun bir göreve atanırlar. 
Bu takdirde, Kurumda veya Fonda geçirdikleri 
süreler tâbi oldukları kanun hükümlerine göre 
hizmetlerinde değerlendirilir. 

GEÇİCİ MADDE 21.- Bu Kanun uyarın
ca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi 
olan Kurum ve Fon personelinin Kurum ve 
Fonda geçen hizmet süreleri, öğrenim durumu 
itibarıyla yükselebilecekleri dereceyi aşmamak 
koşuluyla 657 sayılı Kanunun ek geçici 1, 2 ve 
3 üncü maddeleri ile 2.2.2005 tarihli ve 5289 
sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak 
kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin 
tespitinde değerlendirilir. 

Bu suretle 5434 sayılı Kanuna tâbi olan per
sonelin kazanılmış hak aylık derecelerinde değer
lendirilemeyen geçmiş hizmet süreleri emekli 
keseneğine esas aylıklarında değerlendirilir. 

Söz konusu personele, iş mevzuatına göre 
herhangi bir tazminat ödenmez. Bu personelin 
önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri 
hariç kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde 
geçmiş olan hizmet süreleri 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hüküm
lerine göre emekli sandığı ikramiyelerinin 
hesabında dikkate alınır. 

GEÇİCİ MADDE 22.- T.C. Emekli San
dığı dışındaki sosyal güvenlik kurumlarından 
emekli olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce Kurul ve Fon Kurulu üyelik-
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lerine atananlardan T.C. Emekli Sandığıyla iliş-
kilendirilmelerini isteyenler, göreve başladık
ları tarihi takip eden aybaşından itibaren T.C. 
Emekli Sandığı ile ilişkilendirilirler. Bu süreye 
ait emekli kesenek ve karşılıkları genel esaslara 
göre T.C. Emekli Sandığına ödenir. 

GEÇİCÎ MADDE 23.-506 sayılı Kanunun GEÇİCİ MADDE 23.- Kanunun geçici 
geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, 23 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, 
sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil et
tikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan 
sandıkların iştirakçileri ile malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortasından aylık veya gelir bağlanmış 
olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir 
işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı 
tarihinden itibaren üç yıl içinde Sosyal Sigor
talar Kurumuna devredilerek 506 sayılı Kanun 
kapsamına alınır. Devir tarihi itibarıyla sandık 
iştirakçileri 506 sayılı Kanun kapsamında 
sigortalı sayılırlar. 

Devre esas olmak üzere Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, Devlet Plânlama Teşkilatı Müs
teşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Sos
yal Sigortalar Kurumu, Sandık iştirakçilerini 
istihdam eden kuruluş ve sandığı temsilen birer 
üyenin katılımıyla oluşturulacak komisyonca 
her bir sandık için sandıktan ayrılan iştirakçiler 
de dâhil olmak üzere, devir tarihi itibarıyla dev
redilen kişilerle ilgili olarak, sandıkların 506 
sayılı Kanun kapsamındaki gelir ve giderleri 
dikkate alınarak yükümlülüğünün peşin değeri 
hesaplanır. Peşin değerin aktüeryal hesabında 
kullanılacak teknik faiz oranı olarak 30.6.2005 
tarihi itibarıyla en uzun vadeli iskontolu Yeni 
Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş Devlet iç 
borçlanma senedinin ihraç anındaki nominal 
faiz oranının Orta Vadeli Programda açıklanan 
tüketici fiyat indeksi yıl sonu enflasyon hedefi 
kullanılarak reel hale getirilen faiz oranı esas 
alınarak belirlenir. 
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Belirlenen peşin değer, onbeş yıldan fazla 

olmamak üzere, yıllık eşit taksitlerle her yıl 
için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açık
lanacak Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu 
ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin 
yıllık ortalama nominal faizi üzerinden sandık
lardan ve bu sandık iştirakçilerini istihdam 
eden kuruluşlardan müteselsilen Sosyal Sigor
talar Kurumunca 506 sayılı Kanun hüküm
lerine göre tahsil edilir. 

Devir işlemi tamamlanıncaya kadar, san
dık iştirakçilerine sağlanan sosyal sigorta yar
dımları ile iştirakçilerin primlerinin tahsiline 
ilgili sandık mevzuat hükümlerine göre sandık
larca devam edilir. 

Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerin 
devrinden sonra sandıklar, 506 sayılı Kanunun 
öngördüğü sosyal haklarının ve ödemelerinin 
üzerinde sağladıkları sosyal sigorta haklarına 
ve ödemelerine devam edebilirler. 

Devralman iştirakçilerin hizmet yılları ve 
primleri ödemek veya ödenmiş olmak suretiyle 
506 sayılı Kanuna göre emsallerine uygun 
olarak intibaklarının yapılması da dâhil olmak 
üzere, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl 
ve esaslar, Komisyonun önerisi üzerine Bakan
lar Kurulu karan ile belirlenir. 

Söz konusu sandıklar ve sandık iştirak
çilerini istihdam eden kuruluşlar ile kurum bu 
madde uygulamasına ilişkin tüm işlemler 
nedeniyle doğacak her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaftır. 

Yürürlük 
MADDE 170.- Bu Kanunun; 90 ve 91 inci 

maddeleri bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren iki ay içinde, 168 inci maddesinin (B), 
(C), (D) ve (E) fıkraları 1.1.2006 tarihinde, diğer 
maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 171.- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 
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ANAYASANIN 89 UNCU VE 104 ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİNCE 
CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN 

KANUNA EKLİ CETVELLER 

(I) SAYILI CETVEL 

KURUMU: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 

SINIF 
G 
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G 
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[H 
IH 
[H 
İH 
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IH 
(H 
[H 
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Gl 
G 
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Gl 
Gl 
G 
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Gl 

[H 
[H 
IH 
[H 
[H 
[H 
[H 
[H 
[H 
[H 
[H 
IH 
[H 
IH 
[H 
[H 
[H 
[H 
H 
H 
H 
H 
[H 
H 
H 
H 

UNVAN 
Başkan Yardımcısı 
Başkanlık Müşaviri 
Daire Başkanı 
Kıdemli Bankalar Yeminli Başmurakıbı 
Kıdemli Bankacılık Başuzmanı 
Bankalar Yeminli Başmurakıbı 
Bankacılık Başuzmanı 
Başuzman 
Kurum Uzmanı 
Müdür 
Avukat 
Doktor 
Uzman 
Şef 
Dava Takip Memuru 
Sekreter 
Bankalar Yeminli Başmurakıbı 
Bankacılık Başuzmanı 
Başuzman 
Kurum Uzmanı 
Müdür 
Uzman 
Savunma Uzmanı 
Şef 
Memur 
Sekreter 
Şoför 
Bankalar Yeminli Başmurakıbı 
Bankacılık Başuzmanı 
Bankalar Yeminli Murakıbı 
Bankacılık Uzmanı 
Başuzman 
Kurum Uzmanı 
Uzman 
Şef 
Memur 
Sekreter 
Bankalar Yeminli Murakıbı 

DERECE 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 

ADET 
3 
5 

10 
30 
20 

9 
4 
8 
4 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
8 
4 
4 
8 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 

13 
12 
20 
10 
4 
4 
5 
1 
2 
3 

30 
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GİH 
AH 
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GİH 
GİH 
GİH 
YH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
AH 
TH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
GİH 
YH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

UNVAN 
Bankacılık Uzmanı 
Kurum Uzmanı 
Avukat (Kurum Uzmanı) 
Avukat 
Mühendis 
Uzman 
Şef 
Memur 
Sekreter 
Şoför 
Hizmetli 
Bankalar Yeminli Murakıbı 
Bankacılık Uzmanı 
Bankacılık Uzman Yardımcısı 
Kurum Uzmanı 
Uzman 
Şef 
Santral Memuru 
Memur 
Sekreter 
Şoför 
Dağıtıcı 
Bankalar Yeminli Murakıbı 
Bankacılık Uzmanı 
Hukuk Uzmanı 
Bilişim Uzmanı 
Bankacılık Uzman Yardımcısı 
Kurum Uzmanı 
Avukat 
Mimar 
Mütercim-Tercüman 
Şef 
Kütüphaneci 
Sekreter 
Teknisyen 
Şoför 
Dağıtıcı 
Bankalar Yeminli Murakıbı 
Bankacılık Uzmanı 
Hukuk Uzmanı 
Bilişim Uzmanı 
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ADET 
10 
7 
1 
1 
1 
3 
3 
7 
2 
4 
1 

30 
15 
2 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
1 

45 
40 
10 
15 
5 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
1 

45 
30 
10 
15 
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DERECE ADET 
GİH 
GİH 
GİH 
AH 
GİH 
SH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
GİH 
GİH 
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GİH 
SH 
GİH 
GİH 
TH 
SH 
YH 
GİH 
GİH 
GİH 
YH 
YH 

Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı 
Bankacılık Uzman Yardımcısı 
Kurum Uzmanı 
Avukat 
Mütercim-Tercüman 
Doktor 
Şef 
Kütüphaneci 
Memur 
Sekreter 
Teknisyen 
Şoför 
Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı 
Bankacılık Uzman Yardımcısı 
Mühendis 
Memur 
Sekreter 
Teknisyen 
Şoför 
Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı 
Bankacılık Uzman Yardımcısı 
Hukuk Uzman Yardımcısı 
Bilişim Uzman Yardımcısı 
Avukat 
Mütercim-Tercüman 
Dava Takip Memuru 
Memur 
Şoför 
Santral Memuru 
Hemşire 
Şoför 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
Teknisyen 
Hemşire 
Dağıtıcı 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
Santral Memuru 
Memur 
Dağıtıcı 
Hizmetli 

GENEL TOPLAM 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 

10 
5 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 

10 
2 
3 

30 
23 

4 
3 
9 
3 
1 

45 
20 
15 
30 

3 
4 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
4 
2 
2 
3 
4 

851 
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(III) SAYILI CETVEL 

KURUMU: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

POZİSYON UNVANI ADEDİ 
İdarî Personel 120 
Destek Personeli 35 

TOPLAM 155 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ CETVELLER 

- Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetveller Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 997) 




	tbmm220950070121.pdf
	tbmm220950070122.pdf
	tbmm220950070123.pdf
	tbmm220950070124.pdf
	tbmm220950070125.pdf
	tbmm220950070126.pdf
	tbmm220950070127.pdf
	tbmm220950070128.pdf
	tbmm220950070129.pdf
	tbmm220950070130.pdf
	tbmm220950070131.pdf
	tbmm220950070132.pdf
	tbmm220950070133.pdf
	tbmm220950070134.pdf
	tbmm220950070135.pdf
	tbmm220950070136.pdf
	tbmm220950070137.pdf
	tbmm220950070138.pdf
	tbmm220950070139.pdf
	tbmm220950070140.pdf
	tbmm220950070141.pdf
	tbmm220950070142.pdf
	tbmm220950070143.pdf
	tbmm220950070144.pdf
	tbmm220950070145.pdf
	tbmm220950070146.pdf
	tbmm220950070147.pdf
	tbmm220950070148.pdf
	tbmm220950070149.pdf
	tbmm220950070150.pdf
	tbmm220950070151.pdf
	tbmm220950070152.pdf
	tbmm220950070153.pdf
	tbmm220950070154.pdf
	tbmm220950070155.pdf
	tbmm220950070156.pdf
	tbmm220950070157.pdf
	tbmm220950070158.pdf
	tbmm220950070159.pdf
	tbmm220950070160.pdf
	tbmm220950070161.pdf
	tbmm220950070162.pdf
	tbmm220950070163.pdf
	tbmm220950070164.pdf
	tbmm220950070165.pdf
	tbmm220950070166.pdf
	tbmm220950070167.pdf
	tbmm220950070168.pdf
	tbmm220950070169.pdf
	tbmm220950070170.pdf
	tbmm220950070171.pdf
	tbmm220950070172.pdf
	tbmm220950070173.pdf
	tbmm220950070174.pdf
	tbmm220950070175.pdf
	tbmm220950070176.pdf
	tbmm220950070177.pdf
	tbmm220950070178.pdf
	tbmm220950070179.pdf
	tbmm220950070180.pdf
	tbmm220950070181.pdf
	tbmm220950070182.pdf
	tbmm220950070183.pdf
	tbmm220950070184.pdf
	tbmm220950070185.pdf
	tbmm220950070186.pdf
	tbmm220950070187.pdf
	tbmm220950070188.pdf
	tbmm220950070189.pdf
	tbmm220950070190.pdf
	tbmm220950070191.pdf
	tbmm220950070192.pdf
	tbmm220950070193.pdf
	tbmm220950070194.pdf
	tbmm220950070195.pdf
	tbmm220950070196.pdf
	tbmm220950070197.pdf
	tbmm220950070198.pdf
	tbmm220950070199.pdf
	tbmm220950070200.pdf
	tbmm220950070201.pdf
	tbmm220950070202.pdf
	tbmm220950070203.pdf
	tbmm220950070204.pdf
	tbmm220950070205.pdf
	tbmm220950070206.pdf
	tbmm220950070207.pdf
	tbmm220950070208.pdf
	tbmm220950070209.pdf
	tbmm220950070210.pdf
	tbmm220950070211.pdf
	tbmm220950070212.pdf
	tbmm220950070213.pdf
	tbmm220950070214.pdf
	tbmm220950070215.pdf
	tbmm220950070216.pdf
	tbmm220950070217.pdf
	tbmm220950070218.pdf
	tbmm220950070219.pdf
	tbmm220950070220.pdf
	tbmm220950070221.pdf
	tbmm220950070222.pdf
	tbmm220950070223.pdf
	tbmm220950070224.pdf
	tbmm220950070225.pdf
	tbmm220950070226.pdf
	tbmm220950070227.pdf
	tbmm220950070228.pdf
	tbmm220950070229.pdf
	tbmm220950070230.pdf
	tbmm220950070231.pdf
	tbmm220950070232.pdf
	tbmm220950070233.pdf
	tbmm220950070234.pdf
	tbmm220950070235.pdf
	tbmm220950070236.pdf
	tbmm220950070237.pdf
	tbmm220950070238.pdf
	tbmm220950070239.pdf
	tbmm220950070240.pdf
	tbmm220950070241.pdf
	tbmm220950070242.pdf
	tbmm220950070243.pdf
	tbmm220950070244.pdf
	tbmm220950070245.pdf
	tbmm220950070246.pdf
	tbmm220950070247.pdf
	tbmm220950070248.pdf
	tbmm220950070249.pdf
	tbmm220950070250.pdf
	tbmm220950070251.pdf
	tbmm220950070252.pdf
	tbmm220950070253.pdf
	tbmm220950070254.pdf
	tbmm220950070255.pdf
	tbmm220950070256.pdf
	tbmm220950070257.pdf
	tbmm220950070258.pdf
	tbmm220950070259.pdf
	tbmm220950070260.pdf
	tbmm220950070261.pdf
	tbmm220950070262.pdf
	tbmm220950070263.pdf
	tbmm220950070264.pdf
	tbmm220950070265.pdf
	tbmm220950070266.pdf
	tbmm220950070267.pdf
	tbmm220950070268.pdf
	tbmm220950070269.pdf
	tbmm220950070270.pdf
	tbmm220950070271.pdf
	tbmm220950070272.pdf
	tbmm220950070273.pdf
	tbmm220950070274.pdf
	tbmm220950070275.pdf
	tbmm220950070276.pdf
	tbmm220950070277.pdf
	tbmm220950070278.pdf
	tbmm220950070279.pdf
	tbmm220950070280.pdf
	tbmm220950070281.pdf
	tbmm220950070282.pdf
	tbmm220950070283.pdf
	tbmm220950070284.pdf
	tbmm220950070285.pdf
	tbmm220950070286.pdf
	tbmm220950070287.pdf
	tbmm220950070288.pdf
	tbmm220950070289.pdf
	tbmm220950070290.pdf
	tbmm220950070291.pdf
	tbmm220950070292.pdf
	tbmm220950070293.pdf
	tbmm220950070294.pdf
	tbmm220950070295.pdf
	tbmm220950070296.pdf
	tbmm220950070297.pdf
	tbmm220950070298.pdf
	tbmm220950070299.pdf
	tbmm220950070300.pdf
	tbmm220950070301.pdf
	tbmm220950070302.pdf
	tbmm220950070303.pdf
	tbmm220950070304.pdf
	tbmm220950070305.pdf
	tbmm220950070306.pdf
	tbmm220950070307.pdf
	tbmm220950070308.pdf
	tbmm220950070309.pdf
	tbmm220950070310.pdf
	tbmm220950070311.pdf
	tbmm220950070312.pdf
	tbmm220950070313.pdf
	tbmm220950070314.pdf
	tbmm220950070315.pdf
	tbmm220950070316.pdf
	tbmm220950070317.pdf
	tbmm220950070318.pdf
	tbmm220950070319.pdf
	tbmm220950070320.pdf
	tbmm220950070321.pdf
	tbmm220950070322.pdf
	tbmm220950070323.pdf
	tbmm220950070324.pdf
	tbmm220950070325.pdf
	tbmm220950070326.pdf
	tbmm220950070327.pdf
	tbmm220950070328.pdf
	tbmm220950070329.pdf
	tbmm220950070330.pdf
	tbmm220950070331.pdf
	tbmm220950070332.pdf
	tbmm220950070333.pdf
	tbmm220950070334.pdf
	tbmm220950070335.pdf
	tbmm220950070336.pdf
	tbmm220950070337.pdf
	tbmm220950070338.pdf
	tbmm220950070339.pdf
	tbmm220950070340.pdf
	tbmm220950070341.pdf
	tbmm220950070342.pdf
	tbmm220950070343.pdf
	tbmm220950070344.pdf
	tbmm220950070345.pdf
	tbmm220950070346.pdf
	tbmm220950070347.pdf
	tbmm220950070348.pdf
	tbmm220950070349.pdf
	tbmm220950070350.pdf
	tbmm220950070351.pdf
	tbmm220950070352.pdf
	tbmm220950070353.pdf
	tbmm220950070354.pdf
	tbmm220950070355.pdf
	tbmm220950070356.pdf
	tbmm220950070357.pdf
	tbmm220950070358.pdf
	tbmm220950070359.pdf
	tbmm220950070360.pdf
	tbmm220950070361.pdf
	tbmm220950070362.pdf
	tbmm220950070363.pdf
	tbmm220950070364.pdf
	tbmm220950070365.pdf
	tbmm220950070366.pdf
	tbmm220950070367.pdf
	tbmm220950070368.pdf
	tbmm220950070369.pdf
	tbmm220950070370.pdf
	tbmm220950070371.pdf
	tbmm220950070372.pdf
	tbmm220950070373.pdf
	tbmm220950070374.pdf
	tbmm220950070375.pdf
	tbmm220950070376.pdf
	tbmm220950070377.pdf
	tbmm220950070378.pdf
	tbmm220950070379.pdf
	tbmm220950070380.pdf
	tbmm220950070381.pdf
	tbmm220950070382.pdf
	tbmm220950070383.pdf
	tbmm220950070384.pdf
	tbmm220950070385.pdf
	tbmm220950070386.pdf
	tbmm220950070387.pdf
	tbmm220950070388.pdf
	tbmm220950070389.pdf
	tbmm220950070390.pdf
	tbmm220950070391.pdf
	tbmm220950070392.pdf
	tbmm220950070393.pdf
	tbmm220950070394.pdf
	tbmm220950070395.pdf
	tbmm220950070396.pdf
	tbmm220950070397.pdf
	tbmm220950070398.pdf
	tbmm220950070399.pdf
	tbmm220950070400.pdf

