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- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, kadınların işgücüne 
katılımına, 

- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Sosyal Hizmetler 
Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürü hakkındaki bir iddiaya, 

İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı 
(7/13076, 13077, 13078) 

4.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, Fatsa Verem Savaş 
Dispanserinin ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın 
cevabı(7/13111) 

- 3 8 9 -



TBMM B:87 12 .4 .2006 O: 1 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak beş oturum yaptı. 

Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle, Hazreti Peygam
berin kişiliğine, 

Balıkesir Milletvekili Orhan Sür, Balıkesir'e bağlı köylerin sorunlarına ve bu konuda yapılması 
gerekenlere, 

Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtarılışının 86 ncı 
yıldönümünde, ilin ekonomik ve sosyal sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu ve 

Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki yolsuzluk iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/358), Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve 
öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 31 milletvekili ile Bursa Milletvekili Şevket Orhan 
ve 30 milletvekilinin, bazı girişimcilerce holding adı altında gerçekleştirilen izinsiz halka arz yoluy
la tasarruf sahiplerinin mağduriyetine yol açılmasının neden ve sonuçlarıyla bu süreçte SPK'nın 
sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi üzerine kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu (10/16, 262) 
(S. Sayısı: 1061) üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

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

1 inci sırasında bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair 607 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/278, 1/1034) (S. Sayısı: 17 ve 17'ye 1 inci Ek), 

2 nci sırasında bulunan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 604 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/277) (S. Sayısı: 1079), 

4 üncü sırasında bulunan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun 
Tasarısının (1/1030) (S. Sayısı: 904), 

5 inci sırasında bulunan, Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının (1/1145) (S. Sayısı: 1112), 

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından; 
Ertelendi. 
6 ncı sırasında bulunan, Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu'nun, 190 Sayılı Genel 

Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/727) (S. Sayısı: 1138), tümü üzerindeki görüş
meler tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi; 1 inci maddesi üzerinde bir süre görüşül
dü. Madde üzerinde verilen bir önergenin oylanması sırasında, istem üzerine yapılan yoklamalarda 
Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunamadı. 
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Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan'ın, konuşmasında 
partisine ve şahsına sataştığı iddiasıyla bir açıklamada bulundu. 

12 Nisan 2006 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 21.45'te son verildi. 

Yaşar Tüzün 
Bilecik 

Kâtip Üye 

Sadık Yakut 
Başkanvekili 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Kâtip Üye 

Bayram Özçelik 
Burdur 

Kâtip Üye 
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No: 120 
II.- GELEN KÂĞITLAR 
12 Nisan 2006 Çarşamba 

Tasarılar 
1.- Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı (1/1188) 

(Avrupa Birliği Uyum; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2006) 

2.- Deprem Bakımından Yapı Yasaklı Alanlardaki Yerleşimlerin Güvenilir Alanlara Nakline 
Dair Kanun Tasarısı (1/1189) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2006) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Kültür 
Bakanlığı Arasında Makedonya Cumhuriyetinde Yer Alan Bazı Osmanlı Dönemi Eserlerinin 
Onarımı ve Rekonstrüksiyonuna Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin Mutabakat Zaptının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1190) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2006) 

Teklifler 
1.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 41 Milletvekilinin; İskan Kanununda Değişiklik Yapıl

ması Hakkında Kanun Teklifi (2/755) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2006) 
2.- Denizli Milletvekili V. Haşim Oral ve 17 Milletvekilinin; Yatırımların ve İstihdamın Teş

viki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5084 Sayılı Kanun Kapsamının (2. Mad
desinin) Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/756) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 6.4.2006) 

3.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve 18 Milletvekilinin; Muhtar Ödeneklerinin Arttırıl
masına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi (2/757) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İş
ler; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2006) 

4.- Konya Milletvekili Orhan Erdem'in; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu 
ile Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Teklifi (2/758) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve 
Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2006) 

Tezkereler 
1.-Samsun Milletvekili Haluk Koç'un; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi (3/1023) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2006) 

2.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1024) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2006) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU'nun, çölyak hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1687) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 
2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Yivli Minarenin bakım ve 

onarımına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) sözlü soru önergesi (6/1688) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 29/3/2006) 
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3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Yivli Minarenin bakım ve onarımına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) sözlü soru önergesi 
(6/1689) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

4.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, taksici esnafın desteklenmesine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1690) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

5.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, esnaf ve sanatkarların sorunlarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1691) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

6.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU'nun, okullardaki şiddet olaylarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1692) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

7.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, KKTC ile ilişkilerdeki bazı uygulamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1693) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 

8.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, İzmir'in bazı bölgelerindeki süt üretimine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1694) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 

9.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, İzmir İlinde seracılığın desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1695) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 

10.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, bankaların dış borçlarına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Ali BABACAN) sözlü soru önergesi (6/1696) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 

11.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, özel hastanelere ve vakıf hastanelerinin vergilen
dirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1697) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Edirne'de meydana gelen su baskınına iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13276) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2006) 
2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Milli Güvenlik Siyaset Belgesine ilişkin Başbakandan 

yazılı soru önergesi (7/13277) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2006) 
3.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, bir televizyon kanalı çalışanlarından Dev

let kadrolarına atananlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13278) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21/3/2006) 

4.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın, Cuma hutbelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/13279) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

5.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, Manisa Et ve Balık Kombinasının özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13280) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

6.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, tekstil sektörünün desteklenmesine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/13281) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

7.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, BM Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası 
Sözleşmesinin bir maddesine bireysel başvuru ile ilgili çekince konulmamasmın nedenine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13282) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

8.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, turizm sektörünün desteklenmesine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/13283) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

9.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, bazı köylere ibadethane yapımına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/13284) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

10.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Başbakanlık merkez binasında yapılan tadilat
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13285) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

- 3 9 3 -



TBMM B: 87 12 . 4 . 2006 O: 1 

11.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, yaptırılan dersliklerle ilgili konuşmasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13286) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Merkez Bankası Başkanlığına yapılacak atamaya 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13287) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

13.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, milletvekillerinin telefonlarının dinlendiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13288) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

14.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nm, milletvekillerinin telefonlarının dinlendiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13289) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

15. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Merkez Bankası Başkanlığına yapılacak atamaya 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13290) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

16.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, özelleştirme mağduru geçici personelin özlük hak
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13291) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

17.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Maliye Bakanı hakkındaki bir açıklamasına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13292) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

18.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Maliye Bakanı hakkında basına yaptığı 
açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13293) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2006) 

19.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, telefon dinleme ile ilgili verilere iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13294) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2006) 

20.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, enerji üretimine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/13295) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2006) 

21.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-Alanya Bıçakçı Köyündeki 
GSM baz istasyonlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13296) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22/3/2006) 

22.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Star Gazetesinin satış ihalesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13297) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2006) 

23.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, milletvekillerinin telefonlarının dinlendiği iddialarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13298) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2006) 

24.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bazı davalarla ilgili kamu görevlilerine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/13299) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2006) 

25.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bir doktor hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/13300) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2006) 

26.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, tarım girdilerindeki KDV oranlarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13301) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2006) 

27.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, tavukçuluk sektörünün desteklenmesine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/13302) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2006) 

28.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, tavukçuluk sektöründe kullanılan soya ve soya küs
pesinin vergi oranlarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13303) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22/3/2006) 

29.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, personel alımında soruşturma usulüne ve istih
barat teşkilatlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13304) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23/3/2006) 
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30.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, yolsuzluklar konusunda basında çıkan bir 
beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13305) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2006) 

31.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Toplu Konut İdaresinin ihale ettiği konut
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13306) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2006) 

32.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, biodizel yakıtların üretileceği tesislerin stan
dartlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13307) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2006) 

33.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, GÜBRETAŞ Yarımca ve Sarıseki fabrikalarının nak
liye işlerinin ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13308) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23/3/2006) 

34.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Uluslararası Para Fonundan alınan kredilere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13309) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2006) 

35.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, asgari ücret politikasına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/13310) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2006) 

36.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Büyük Ortadoğu Projesine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/13311) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2006) 

37.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, savaş riskine ve halkın korunmasına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/13312) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2006) 

38.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, sanayide kullanılan elektriğin fıyatlan-
dırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13313) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2006) 

39.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, Merkez Bankası Başkanlığına yapılacak 
atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13314) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2006) 

40.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, medya ile ilgili bir açıklamasına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13315) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2006) 

41.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Başbakanlık Müsteşarı hakkındaki 
haberler konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13316) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 27/3/2006) 

42.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU'nun, bölünmüş yolların kalitesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13317) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2006) 

43.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Aycell ile ilgili denetim raporlarındaki iddialara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13318) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2006) 

44.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, bir patates hastalığı nedeniyle karantinaya 
alınan köylerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13319) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 29/3/2006) 

45.- Denizli Milletvekili V. Haşim ORAL'ın, Merkez Bankası Başkanlığına yapılacak atamaya 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13320) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

46.- Muğla Milletvekili Gürol ERGİN'in, TÜBİTAK'ta işine son verilen özürlü personele iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13321) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

47.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/13322) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

48.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, onkoloji hastanelerindeki ışınlı tıbbi cihazlara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13323) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

49.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Küre Operasyonunda ele geçirilen gizli belgelere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13324) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 
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50.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, su tüketimine ve su kaynaklarının sürdürülebilir 
yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13325) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

51.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, erken seçime hazırlık yapıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13326) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

52.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, kadrolaşma iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/13327) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

53.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Kıyı Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı taslağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13328) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 29/3/2006) 

54.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Avrupa Birliğince gönderildiği iddia edilen bir mek
tuba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13329) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

55.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Başbakanlık Müsteşarı ile ilgili bir iddiaya iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13330) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 

56.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, adli yardım kapsamında hizmet veren 
avukatların ücretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13331) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30/3/2006) 

57.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, Kuşadası'ndaki bir arazinin özelleş
tirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13332) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30/3/2006) 

58.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, işkence ve kötü muamele suçlarından ötürü 
ödenen tazminatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13333) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30/3/2006) 

59.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Küre Operasyonunda tutuklanan bir kişinin verdiği bil
gilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13334) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

60.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, siyasi partilerin finansmanına ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13335) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

61.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13336) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2006) 

62.- Manisa Milletvekili Hüseyin TANRIVERDİ'nin, Cumhurbaşkanınca affedilen mahkum
lara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13337) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 

63.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, bazı mahkemelerin Türk Patent Enstitüsünün 
binalarını kullanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13338) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30/3/2006) 

64.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana-Pozantı'da heyelan bölgesindeki 
yapılaşmaya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/13339) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 21/3/2006) 

65.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU 'mm, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bünyesindeki döner sermaye işletmelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/13340) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

66.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/13341) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2006) 
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67.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Karadeniz Sahil Yoluna ve Fındıklı Şehir Geçişi 
Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/13342) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23/3/2006) 

68.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, Akhisar-Manisa-Turgutlu bölünmüş yol çalış
malarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/13343) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 29/3/2006) 

69.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz KETENCİ'nin, Karadeniz Sahil Yolu Projesi ile ilgili 
bazı iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/13344) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30/3/2006) 

70.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, sözleşmeli çalıştırılan personelin prim borçlarını 
ödemedikleri için yasal takip uygulanan okul müdürlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13345) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

71.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13346) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24/3/2006) 

72.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, SSK'nın bir ilaç alımındaki usulsüzlük iddiasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13347) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28/3/2006) 

73.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, sosyal güvenlikle ilgili kanun tasarısının emek
liliğe yönelik düzenlemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/13348) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

74.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, işsizliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13349) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 

75.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Tekirdağ-Saray'da bulunan taş ocaklarına iliş
kin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13350) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2006) 

76.- İstanbul Milletvekili Birgen KELEŞ'in, Çatalca orman köylülerinin mağduriyetine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13351) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2006) 

77.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13352) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2006) 

78.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, basında çıkan Ankara'da köpek kat
liamı haberlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13353) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 27/3/2006) 

79.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, taşıt trafiği kaynaklı hava kirliliğine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13354) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

80.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, nehir sularının kullanılması amacıyla komşu ülkeler
le yapılan uluslararası anlaşma olup olmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan yazılı soru önergesi (7/13355) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

81.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, Avrupa'da Türklere yönelik olumsuz gelişmelere iliş
kin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/13356) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22/3/2006) 

82.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/13357) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24/3/2006) 
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83.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, Avrupa Parlamentosunun 2005 Genişleme 
Strateji Belgesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/13358) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2006) 

84.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, Avrupa'daki Türk vatandaşlarının om-
budsmanlıklara başvurularına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/13359) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2006) 

85.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU'nun, Kalkınma Ajanslarının kuruluşuna ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/13360) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

86.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, kanatlı hayvan sektörünün desteklenmesine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/13361) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2006) 

87.- Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOĞLU'nun, Çorum İlinde Kalkınma Ajansı çalış
malarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru öner
gesi (7/13362) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2006) 

88.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU'nun, CİNE-5 Kanalının yayınlarına ve 
yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru 
önergesi (7/13363) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2006) 

89.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/13364) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2006) 

90.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Türkiye Kalkınma Bankasındaki 
görevden alma ve atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif 
ŞENER) yazılı soru önergesi (7/13365) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2006) 

91.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'nin Antalya'daki bir oteli alış ve satış bedeline 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru önergesi 
(7/13366) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2006) 

92.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, TMSF'nin el koyduğu bazı şirketlerdeki uy
gulamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru 
önergesi (7/13367) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

93.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, tavukçuluk sektörünün desteklenmesine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru önergesi 
(7/13368) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 

94.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın özelleştirme mağduru geçici personele ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/13369) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

95.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, faaliyette bulunulmayan spor branşlarına, 
milli sporcuların desteklenmesine ve spor tesislerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/13370) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2006) 

96.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/13371) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2006) 
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97.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Ankara 19 Mayıs Stadyumunun dış 
sahalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru 
önergesi (7/13372) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2006) 

98.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Ankara'nın stadyum ihtiyacına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi 
(7/13373) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2006) 

99.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU'nun, serbest bölgelere ve yatırım teşviklerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/13374) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23/3/2006) 

100.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine 
ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/13375) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24/3/2006) 

101.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, karışım zeytinyağı ihracatına ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/13376) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2006) 

102.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI'nın, zeytincilik politikasına ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/13377) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 

103.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI'nın, karışım yağların ihracatının serbest 
bırakılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/13378) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 

104.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, bir TÜİK çalışanı ile ilgili iddiaya ilişkin Devlet 
Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/13379) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

105.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, TRT'deki bazı uygulamalara ve alınan karar
lara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/13380) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21/3/2006) 

106.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın bir TÜİK çalışanı hakkındaki bir iddiaya ilişkin Dev
let Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/13381) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2006) 

107.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, spor yorum programlanna ve yayınların 
denetimine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/13382) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 23/3/2006) 

108.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine 
ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/13383) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24/3/2006) 

109.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, "1. Hatay Medeniyetler Buluşması" Programının 
maliyetine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/13384) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 28/3/2006) 

110.- İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, TRT ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Devlet 
Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/13385) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 

111.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Merkez Bankası yönetimine yapılacak 
atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/13386) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 21/3/2006) 

112.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir holdingin Halk Bankasından kullandığı krediye 
ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/13387) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28/3/2006) 
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113.- Hatay Milletvekili İnal BATU'nun, AB tarama süreci müzakerelerine katılıma ilişkin Dev
let Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/13388) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

114.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, özelleştirme gelirlerinin kullanımına 
ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/13389) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30/3/2006) 

115.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, özürlülerin eğitimine ve istihdamına iliş
kin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/13390) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24/3/2006) 

116.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine iliş
kin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/13391) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24/3/2006) 

117.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, Antalya SHÇEK İl Müdürünün bir beyanına ve 
mağdur kadınlara yönelik hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru 
önergesi (7/13392) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 

118.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, lojman tahsis edilen milletvekili olup olmadığına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13393) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21/3/2006) 

119.- Bitlis Milletvekili Edip Safder GAYDALI'nın, elektrik enerjisiyle ilgili bazı verilere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13394) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23/3/2006) 

120.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, BOTAŞ'ın doğalgaz çevrim santrallerin
den olan alacaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13395) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2006) 

121.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/13396) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2006) 

122.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, enerjideki dışa bağımlılığa ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13397) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2006) 

123.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13398) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24/3/2006) 

124.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, Kütahya'da taşeronlara devredilen 
trafo merkezlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13399) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2006) 

125.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde-Azatlı Kasabasının sulama suyu 
sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13400) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 29/3/2006) 

126.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, maden arama ve ön işleme ruhsatlarına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13401) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 29/3/2006) 

127.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, Bağcılar Belediyesinin bir kültür yayınına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13402) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2006) 
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128.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Antalya-Manavgat'taki bir yolun yapımına iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13403) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2006) 

129.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Bağcılar Belediyesinin bir kültür yayınına iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13404) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2006) 

130.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, Ankara'daki hayvan itlafı iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13405) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2006) 

131.- Yozgat Milletvekili Mehmet ERDEMİR'in, il özel idareleri ve belediyelere bağlı 
kuruluşların ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13406) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23/3/2006) 

132.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU 'nun, Nevruz kutlamalarında bölücü 
terör örgütü propagandası yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13407) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2006) 

133.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Balıkesir-Bursa karayolunda meydana gelen 
bir trafik kazasıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13408) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 23/3/2006) 

134.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13409) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2006) 

135.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, görevi ihmal ve kötüye kullanma suçlarından yar
gılanan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13410) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 24/3/2006) 

136.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, basında çıkan Ankara'daki köpek 
katliamı haberlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13411) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27/3/2006) 

137.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, İstanbul-Sarıyer-Derbent Mahallesinde 
yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13412) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 27/3/2006) 

138.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, suç verilerine ve suçluluğun önlenmesine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13413) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

139.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, emniyet personelinin çalışma şart
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13414) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

140.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Siirt DTP İl Başkanı hakkında soruşturma 
açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13415) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30/3/2006) 

141.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Diyarbakır'da yaşanan olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13416) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 

142.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, İstanbul-Bağcılar'daki asayiş olaylarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13417) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 

143.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Taşlıdere Köyü arasındaki yolun bakımına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13418) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 

144.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Kırkgöz-Yeniköy karayolunun onarımına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13419) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 
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145.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN'ün, Milli Kütüphane Başkanlığına yapılan 
atamaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13420) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21/3/2006) 

146.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, İstanbul'da bir vakıf tarafından açıldığı iddia 
edilen müzeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13421) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22/3/2006) 

147.- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ'in, sözleşmeli personelin iş sonu tazminat
larına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13422) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23/3/2006) 

148.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13423) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2006) 

149.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, tur organizatörlüğüne ve turizm acenteliğine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13424) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2006) 

150.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Rusya'daki bir fuara katılım olmamasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13425) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2006) 

151.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bazı bürokratlara uygulanan disiplin cezalarına iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13426) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

152.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'mn, bir filme yaş sınırlaması getirilmemesinin 
nedenlerine ve film öncesi reklamlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/13427) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

153.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, Burdur-Gölhisar'daki bir antik kente iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13428) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

154.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, emekli olmuş bir personel hakkın
da atama işlemi yapıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/13429) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

155.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-Demre'deki bazı tarihi 
mekanların elektriğinin kesilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/13430) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

156.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR'ın, bazı kurumlardaki teknik personelin özlük 
haklarının farklılığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13431) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21/3/2006) 

157.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, internet sitesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13432) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

158.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Elazığ-Merkezdeki bir taşınmazın satış ihalesine 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13433) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

159.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, İngiltere ziyaretine ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/13434) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2006) 

160.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, özelleştirilen SEKA Çay İşletmesine 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13435) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/3/2006) 

161.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, adli yardım uygulamasındaki 
ödenek yetersizliğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13436) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22/3/2006) 
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162.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, Özelleştirme İdaresi bünyesindeki kuruluş
ların denetim raporlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13437) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 23/3/2006) 

163.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, merkezi uzlaşma komisyonunun çalış
malarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13438) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2006) 

164.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, tahsil edilen KDV ve ödenen vergi iadesine ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13439) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2006) 

165.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Konut Edindirme Yardımı hesaplarına ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13440) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

166.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, internet kafelere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/13441) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/3/2006) 

167.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana Sağlık Meslek Yüksekokulunun 
Çukurova Üniversitesi kampusüne taşınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/13442) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

168.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, okullarda ve millî eğitim müdürlüklerinde üc
retleri aile birlikleri ve demeklerce ödenen personele ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/13443) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

169.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, İstanbul'un ilçelerindeki Millî Eğitim şube 
müdürlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13444) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21/3/2006) 

170.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, bir gazete haberine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13445) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

171.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, İstanbul İlindeki okul müdürü atamalarına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13446) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

172.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Millî Değerler Vakfının verdiği kon
feranslara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13447) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21/3/2006) 

173.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN'ın, Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğünün bazı 
uygulamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13448) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22/3/2006) 

174.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13449) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2006) 

175.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI'nın, İzmir'deki okullara gönderilen 
ödeneğe ve özel okul öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13450) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2006) 

176.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, Ankara'daki bir lisenin müdürü hakkın
daki bir iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13451) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23/3/2006) 

177.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA'nın, bir ilköğretim okulu yöneticilerinin çıkardığı dergiye 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13452) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2006) 

178.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13453) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2006) 
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179.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, okullarda meydana gelen olaylara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13454) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2006) 

180.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, okullardaki şiddet olaylarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13455) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2006) 

181.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, ilköğretim inşaatı ihalelerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13456) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2006) 

182.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, okullarda verilen konferanslar ile sinema ve 
internet kafelerin denetimine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13457) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

183.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-Elmalı'daki bir ilköğretim 
okulunun ek bina inşaatına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13458) (Başkan
lığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

184.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT'un, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13459) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 29/3/2006) 

185.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, okullardaki şiddet olaylarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13460) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

186.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT'un, öğrencileri zararlı alışkanlıklardan ve şiddetten 
korumaya yönelik tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13461) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 

187.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Van İl Millî Eğitim Müdürlüğünün bir uy
gulamasına ve Ankara'daki bir lise müdürlüğünün bir yazışmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/13462) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 

188.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13463) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30/3/2006) 

189.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, mayın tespit ve temizleme ile ilgili proje çalış
maları olup olmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13464) (Başkan
lığa geliş tarihi: 24/3/2006) 

190.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine iliş
kin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13465) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2006) 

191.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Sağlık Meslek Lisesi mezunlarının istihdamına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13466) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

192.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Antakya'da bir dispanserin kapatılmasına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13467) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2006) 

193.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, İstanbul Zeynep Kamil Çocuk Hastanesindeki 
bir doktorla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13468) (Başkan
lığa geliş tarihi: 23/3/2006) 

194.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, ilaç sahteciliğine ilişkin Sağlık Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/13469) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2006) 

195.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, anne ve çocuk ölümlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13470) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2006) 
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196.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13471) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2006) 

197.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, hastanelerin otomasyon hizmeti alımı 
ihaleleriyle ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13472) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 27/3/2006) 

198.- Antalya Milletvekili Nail KAMACTnın, hastanelerin otomasyon hizmetleri alımıyla ilgili 
iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13473) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2006) 

199.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, devredilen SSK hastanelerine ve Ankara 
Dışkapı Devlet Hastanesiyle ilgili bir iddiaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/13474) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2006) 

200.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Ankara'daki bir hastanede acil servise gelen has
taların bekletildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13475) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 28/3/2006) 

201.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, hastanelerin otomasyon hizmetleri alımına iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13476) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2006) 

202.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, hastanelerin otomasyon hizmetleri alımına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13477) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2006) 

203.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, diş hekimlerinin çalışma koşullarına iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13478) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

204.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa SİRMEN'in, Kocaeli-Gebze Balçık Sağlık Ocağının 
hizmete girmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13479) (Başkanlığa geliş tarihi: 
29/3/2006) 

205.- Aydın Milletvekili Mehmet BOZTAŞ'm, kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/13480) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 

206.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Sarımsaklı Tarım İşletmesinde 
gerçekleşen haşata ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13481) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 23/3/2006) 

207.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13482) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2006) 

208.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, sinemalarda film öncesi gösterilen reklam
ların denetimine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13483) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 29/3/2006) 

209.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Nevşehir'deki bazı yerlerde patates 
üretiminin yasaklanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13484) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2006) 

210.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, AK Parti Rize İl Başkanının Hemşin'de bir 
çay fabrikası kurulacağı beyanına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/13485) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2006) 

211.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, sulanabilir arazilere ve sulama projelerine iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13486) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

212.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, organik tarıma ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13487) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 
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213.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Çumra Tanm Kredi Kooperatifınce icraya verilen 
çiftçilere ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13488) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21/3/2006) 

214.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, zirai ilaçlamada izlenen usule ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13489) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

215.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, pamuk üretimine ve ticaretine ilişkin Tanm ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13490) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/3/2006) 

216.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine ilişkin 
Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13491) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2006) 

217.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜnün, şube müdürlüklerine yapılan atamalara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13492) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/3/2006) 

218.- Muğla Milletvekili Gürol ERGİN'in, tarım arazileri üzerindeki politikalara ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanmdan yazılı soru önergesi (7/13493) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

219.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Ziraat Bankasının çiftçiye kredi kullandırma 
koşullanna ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13494) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 29/3/2006) 

220.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Tarım Kredi Kooperatiflerinin bazı uy
gulamalarına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13495) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 29/3/2006) 

221.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, patates üreticilerinin TEDAŞ'a olan borç
larına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13496) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 29/3/2006) 

222.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, patates ithal edilip edilmediğine ilişkin Tanm 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13497) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

223.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, hazır kıyma satışına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13498) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

224.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13499) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 

225.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, arazi toplulaştırmalanna ilişkin Tanm ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13500) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 

226.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Tarım Sigortalan Kanununun uy
gulamasına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13501) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30/3/2006) 

227.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU 'nun, bir bankada açılan şura özel 
hesabına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13502) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30/3/2006) 

228.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, THY'nin Sen Petersburg'a yaptığı ilk sefere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13503) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/3/2006) 

229.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 
kamyonculara etkisine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13504) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 21/3/2006) 

230.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Gemlik-Narlı Köyü iskelesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13505) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2006) 
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231.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER'in, Ankara-Samsun uçak seferlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13506) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2006) 

232.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13507) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/3/2006) 

233.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, THY'nin ihale bilgilerinin çeşitli kişilere gön
derildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13508) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28/3/2006) 

234.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Aycell'in, Siemens'ten alacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13509) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/3/2006) 

235.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Kütahya-Altıntaş'ta bölgesel havaalanı yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13510) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 29/3/2006) 

236.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Merkez Bankası Başkanı atama kararnamesine 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/13511) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 24/3/2006) 

237.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, görevden alınan ve atanan personele ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13512) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

12 Nisan 2006 Çarşamba 
BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 87 nci Birleşimini açıyorum. 
III. - Y O K L A M A 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salon

da bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin 
salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen 
üyelerin ise, yoklama pusulalarını, görevli personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkan
lığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle söz isteyen Kahramanmaraş Millet

vekili Mehmet Yılmazcan'a aittir. 
Sayın Yılmazcan?.. Yok. 
Gündemdışı birinci söz, özelleştirmenin vergi ve istihdam üzerinde etkileri hakkında söz is

teyen Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'a aittir. 
Buyurun Sayın Özkan. (CHP sıralarından alkışlar) 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
/.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, özelleştirme uygulamalarının vergi ve istihdam üzerin

deki etkilerine ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
Şahin 'in cevabı 

UFUK ÖZKAN (Manisa) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum, Yüce Meclisimizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, özelleştirmeyle ilgili bazı notları sizlerle paylaşmak istiyorum. 1985-
2005 yılları arasında özelleştirme kapsamına alınan 243 kuruluştaki kamu paylan, 22 yarım kalmış 
tesis, 281 taşınmaz, 6 otoyol, 2 boğaz köprüsü, 93 tesis, 6 liman, şans oyunları, lisans hakkı ile araç 
muayene istasyonları özelleştirme kapsamına alınmıştır. 188 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış 
devir işlemi yapılmıştır. 176 kuruluşta hiç kamu payı kalmamıştır. Özelleştirme sonrası iş kaybına 
uğrayan işçilerin sayısı 40 000'in üzerine çıkmıştır. Özelleştirmelerden sonra bölgesel tekeller oluş
muştur. Özellikle, tarımsal KİT'ler de başlangıçta yerli şirketlere satılmış; ancak, bu alanlar daha 
sonra yabancı çokuluslu şirketlerin eline geçmiştir. Özelleştirilirken Süt Endüstrisi Kurumunun 31 
fabrikasının 23 tanesinde üretim durdurulmuştur ve yoktur. Sümerbankın 21 fabrikası özelleştirildi, 
18'inde üretim durdu. ORÜS'ün 20 fabrikası özelleştirildi, 16'sında üretim yok. Et Balık kom
binaları özelleştirildi, 9'unda şu anda üretim yok. Et Balık, ORÜS ve Sümer Holdingin işletmelerin-
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de üç yıllık üretim şartı vardı. Üretim yapmama cezası, satış tutarının yüzde 10'u kadar para 
cezasıydı. Fakat, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, sonraki özelleştirmede üretim şartını koymadı, 
devreden çıkardı. 

Bunlarla kurumlarımızda, kuruluşlarımızda neler oldu, onları biraz size hatırlatmak istiyorum: 
Çinkur, Çinko Kurşun Metal Sanayii AŞ'nin, 1999 yılında üretimi durduruldu ve şirket tasfiye 
sürecine girdi. Dolayısıyla, burada istihdam ve vergi kaybı söz konusu oldu. 

Bildiğiniz gibi, SEKA sizin döneminizde tamamen üretim dışı kaldı, hiç üretim yapamaz oldu. 
Et Balık Kurumu kombinalarımızın şu anda, Afyon, Ağrı, Bayburt, Bursa, Kars, Kastamonu, 

Tatvan, Gaziantep, Manisa, buralarda hiç üretimi kalmadı ve bu kombinalar kapatıldı. îşçi sayımız, 
istihdamımız 1 771'den 556'ya düştü. 

Aynı şekilde, Süt Endüstrisi Kurumunda açık olanları sadece söyleyeyim size: Adıyaman, 
Amasya, Balıkesir, Erzincan, İstanbul ve Sivas'ın dışında, maalesef, açık hiçbir şey kalmadı. Süt 
Endüstrisi Kurumunda sütte devlet devreden çıkınca, insafına terk ettiğiniz tüccarlar bir bardak çay 
fiyatından daha ucuz fiyata sütü toplar oldu. 

Sümerbank, bankacılık faaliyetlerini devlet eliyle yaparken, 549 şubeyle çalışırken, özelleş
tirildikten sonra 83 şubeye, personel sayısı 590'dan 1 407'ye çıktı. 

Bunu şunun için söylüyorum: Demek ki böyle bir pazar var, böyle bir ihtiyaç var. Bankanın 
büyüyebilme şansı varken, bankayı büyütmeden satmakla kime hizmet ettiğinizi sormak istiyorum? 

Değerli arkadaşlarım, Asil Çelik özelleştirilmeden önce, 1997 yılında yüzde 96 kapasiteyle 
çalışırken, 1999 yılında yüzde 52 kapasiteye düştü, özelleştirildikten hemen sonra yüzde 75 ve 
bugün, 2004 yılında, yüzde 83'e kadar kapasitesini artırdı. Bunu da şunun için vurgulamak is
tiyorum: Özelleştirme öncesi rakamları düşüreceğiz, üretimi azaltacağız, istihdamı azaltacağız, 
orayı zarara sokacağız ve satacağız! Çarpıcı örneklerinden bir tanesi Sakarya Traktör Fabrikası. 
2002 yılında 1515 tane traktör üretirken, 2001 yılında 850 tane, 2002 yılında 210 tane traktöre 
kadar düşürüldü ve daha sonra, özelleştirmeden hemen sonra, birinci yılında 629'a, ikinci yılında 
1 601'e çıktı hem de hiç ilave yatırım yapmadan, bir kuruş para harcamadan. 

Değerli arkadaşlarım, çimentoda, o günlerde, ortalama fiyat 39 dolarlardayken, bugün, çimen
toda ortalama fiyat 50 dolarlar civarına çıktı. Bu da çimentodaki tekelleşmenin örneklerinden bir 
tanesi. 

Tekelin içki bölümü, biliyorsunuz, 292 000 000 dolara satıldı. Geçenlerde, gazete haberine göre, 
yüzde 46'sına, bir Amerikan yatırım fonu olan Amerikan firmasının, yüzde 46'sına 600 000 000 dolar 
civarında bir para teklif ettiğini gazetelerden okumuş bulunuyorum ve şu anda, Tekelin içki 
bölümünde, devletin, Tekele, içki bölümüne, Meye bırakmış olduğu personelden işçi çıkartmalann 
da başladığını sizlerin bilgisine sunuyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
UFUK ÖZKAN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; şu anda, tütün

cüler perişan, tütüncüler sözleşme yapamaz oldular. Özel sektör sözleşme yapmıyor ve tütüncüyü 
perişan edecek durumda. Fideler dikildi, fideler bahçede; tarlaya neyi dikeceğini tütüncü bilmiyor. 
Tekeli, siz, devreden çıkartırsanız, devleti devreden çıkartırsanız, her şeyi satalım anlayışıyla bu ül
keyi yönetmeye çalışırsanız ve Sayın Bakan, Maliye Bakanımız Kemal Unakıtan'a her şeyi satma 
yetkisini verirseniz, onun da derdi paradan başka bir şey olmazsa, maalesef, üreticimizin içinde 
bulunduğu durumda bu da olur. 

Kuşadası Limanını, o bölgede yaşayan arkadaşlarımızın, o bölgede milletvekilliği yapan ya da 
o yöreye tatile gidecek milletvekili arkadaşlarımızın, Kuşadası'nda yapılan o limanı mutlaka gör
mesini tavsiye ediyorum; gidin, görün yarattığınız ucubeyi. Kuşadası ne hale getirilmiş, Kuşadası 
ne hale dönmüş bir görmenizi tavsiye ederim. 
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Değerli arkadaşlarım, yapılan yanlış özelleştirme, peşkeş çekmeye dönünce, maalesef, istih
dam kaybına da uğruyoruz, vergi kaybına da uğruyoruz, üretim kaybına da uğruyoruz. Dolayısıyla, 
kaybettiğimiz üretimi ithalat yoluyla, ülkemizin parasını çarçur edecek boyuta getiriyoruz. 

Bir sözle sözlerimi noktalamak istiyorum: Bundan beşyüz yıl önce yaşamış Niccolo Mac-
hiavelli'nin bir sözünü size hatırlatmak istiyorum, Niccolo Machiavelli beşyüz yıl önce şunu söy
lemiş: Akıllı olmayan bir hükümdarın iyi danışmanlara sahip olamayacağı genel ve şaşmaz bir 
kuraldır. Bir hükümdarın zekâ ve anlayışı, çevresindeki insanlarla değerlendirilir." 

Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özkan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkanım, izin verirseniz, Hükümet adına kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Gündemdışı konuşmaya Hükümet adına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Sayın Mehmet Ali Şahin cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; gündemdışı, biraz önce kendisini dinlediğimiz milletvekili ar
kadaşımızın gündeme getirdiği, özelleştirme ve uygulamalarıyla ilgili beyanlarına, Hükümet adına 
kısaca cevap vermek, ben de kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum, onun için huzurunuzdayım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Devlet basma üretmeli mi, süt üretmeli mi, et üretmeli mi, kâğıt üretmeli mi; bu soruların cevabı 
1994'lü yıllarda verilmiş. Sayın Çiller'in Başbakanlığındaki Doğru Yol Partisi-SHP -daha sonra CHP 
oldu- Hükümeti döneminde "hayır üretmemelidir; basma da üretmemelidir, süt de üretmemelidir; 
devlet ticaretten çekilmelidir. Ülke yönetiminde makro ölçekte hedefler ortaya koyan, denetim görevi 
yapan bir konuma gelmelidir" diye düşünülmüş ve 4046 sayılı Özelleştirme Yasası çıkarıldı. 

Yani, biraz önce konuşan arkadaşımızın ideolojik olarak mensubu bulunduğu siyasî partinin 
hükümet olduğu dönemde çıktı bu kanun. Özelleştirme Kanununu siz çıkardınız. Şimdi, gelip burada 
özelleştirmeye karşı çıkmanızı, doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum. (CHP sıralarından gürültüler) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Düzelt... Yanlış varsa düzelt... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Lafın özüne gel... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... Lütfen, hatibin sözünü kesmeyelim sayın millet

vekilleri. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Değerli arkadaşlar, Türkiye kalkınacaktır, Türkiye özel sektörün öncülüğünde kalkınacaktır, serbest 
piyasa koşulları içerisinde kalkınacaktır. Devlet üretimden elini çekecektir. Kendi partileri de dahil, 
tüm siyasî partiler bu düşüncededirler. Ancak, özelleştirme konusunda uygulamada bazı sorunlar 
ortaya çıkarsa, tabiî ki, bunları kendi aramızda konuşuruz. 

Ben, Devlet Personelden sorumluyum. Dolayısıyla, istihdamla ilgili, arkadaşımızın, millet
vekili arkadaşımın beyanlarına kısaca cevap vermek istiyorum. Evet, şu ana kadar, özelleştirme 
sonucu, o özelleştirilen kuruluşlarda çalışan memur ve sözleşmeli personelden 50 000'e yakını, 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilerek, orada istihdamı yoluna gidilmiştir; çünkü, 4046 
sayılı Kanun böyle bir hüküm içeriyordu; ancak, 1992 yılında, aslında, başladı Türkiye'de özelleş
tirme, sendikalı işçiler, 4046 sayılı Yasada, yani, 1994'te çıkan yasada, diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına gönderilmiyordu; tazminatları veriliyor, altı ay maaş ödeniyor ve ondan sonra da, 
tabiî, kapının önüne konuyordu; ama, biz, AK Parti İktidarı olarak... 

A. İSMET ÇANAKÇI (Ankara) - Yapmazsınız!.. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
.. .diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmeyen 11 000 -ona, özelleştirme mağduru demeyi 
doğru bulmuyorum- özelleştirme sonucu, emekli hakkını da elde edemediği için işsiz kalan insan
ları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ettik; biz yaptık onu. (AK Parti sıralarından al
kışlar) Yani, özelleştirme sonucu mağdur duruma düşmüş olan memuru, sözleşmeliyi, işçiyi, hep
sini, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam eden biziz, biz değerlendirdik onlan. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Memlekette iş arayan yok!.. İşçi aranıyor!.. Güllük gülistanlık!.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - O 

nedenle, şimdi, Kuzey Kore ve Küba dışında, özelleştirme konusuna sıcak bakmayan, dünyada baş
ka ülke kalmadı. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Çağın gerisinde kalmışız!.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Bundan bir süre önce Macaristan'a gitmiştim, on yıl önce demirperde ülkesiydi ve sosyalist bir 
yönetimle yönetiliyordu. Çok ciddî sıçrama yapmışlar, millî gelirlerini önemli ölçüde artırmışlar, 
serbest piyasa ekonomisine geçmişler ve oradaki yetkililer şunu söylediler: "Biz, çok kısa sürede, 
kamunun kullandığı, işlettiği KİT'leri, kamu iktisadî teşebbüslerinin tamamını özelleştirdik, özelleş
tirmediğimiz hiçbir kuruluş kalmadı. Devlet olarak rahatladık ve böylece, ciddî bir sıçrama, ciddî 
bir gelişme trendi yakaladık." Yani, dünün demirperde ülkeleri bile artık özelleştirme sorununu aş
mışlar; ama, 1946 yılından beri, çokpartili siyasî hayata geçmiş, serbest piyasa ekonomisini yeğ
lemiş olan Türkiye, hâlâ, bunlarla uğraşıyor; uğraşmamalıdır. Türkiye, bu sorunu çözmelidir. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Soygun var, özelleştirme yok Türkiye'de. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Özelleştirilen kuruluşlar kimseye peşkeş çekilmiyor. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Yok canım!.. Kuşadası'na gidin Sayın Bakan! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Televizyonlarda, milletin gözünün önünde, naklen yayınlarla, ihale yoluyla özelleştiriliyor 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Bir kişi için yasa bile değiştiriyorsunuz!.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Varsa bir yanlış, hemen Hükümetimize bildirin, üstüne titizlikle gidelim. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Yargı, hakkınızı veriyor zaten, haddinizi bildiriyor! 
BAŞKAN - Sayın Bodur, lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Tüm özelleştirme kuruluşları, Özelleştirme İdaresince, herkesin gözünün önünde, naklen yayınlar
la -tekrar ediyorum- açık artırmayla, rekabetle özelleştiriliyor. Yasa da böyle çıkmış zaten. Bu 
yasayı da sizin ortak olduğunuz hükümet çıkardı, biz de uyguluyoruz ve bunun da doğru olduğu 
inancındayız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Gündemdışı ikinci söz, Emir Karatekin ve Çankırı İli hakkında söz isteyen Çankırı Milletvekili 

Hikmet Özdemir'e aittir. 
Buyurun Sayın Özdemir. 
2.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir'in, Emir Karatekin'in (Karatekin Gazi) Çankırı tari

hindeki önemine; İlin, ekonomik yönden kalkınmasını hızlandırmak için kültür ve turizm değer
lerinin daha fazla tanıtılması konusunda yapılması gerekenlere ilişkin gündemdışı konuşması 
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HİKMET ÖZDEMİR (Çankırı) - Değerli milletvekilleri, Emir Karatekin ve Çankırı konusun
da gündemdışı söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Çankırı ve Anadolu'nun Türkler tarafından fethi, Selçuklular zamanına 
kadar gider. Anadolu'nun fethinde fütüvvet düşüncesinin büyük etkisi vardır. Fütüvvet düşüncesinin 
etkisiyle gelişmiş olan Ahilik ve Yâranlık sistemi, esnaflıktan eğitime, siyasetten savaşa, ahlakî 
düşünceden üretime kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren Anadolu Türklerine özgü bir oluşum
dur. Anadolu'nun fethi hareketleri sırasında büyük bir görev üstlenen Anadolu erenleri veya Türk 
dervişleri, Gaziyânı Rum, Ahiyânı Rum, Bacıyânı Rum, Abdalânı Rum diye 4 gruba ayrılmışlar ve 
hizmetlerini böylece sürdürmüşlerdir. 

İşte, milletleri millet, devletleri devlet yapan bu ruhtur. Kendi öz kimliğine güvenen ve kendi 
öz değerleriyle övünen bu insanlar, bilim, sanat, kültür ve medeniyette eşsizdirler. Onların yaptık
ları çoğu fetihlerde silah kullanılmamış, bilakis gönüller fethedilmiştir. Erkeğiyle kadınıyla her yer
de ve her zaman hareket halinde bulunmuşlar ve gece gündüz demeden, insana değer verme, onu 
anlama ve üstün kılma gayreti içerisinde olmuşlardır. 

Hiç şüphe yok ki, hepimiz, onların bu özverili çalışmaları sonucunda, bu güzel ülkenin sahibi 
olmuşuzdur. Bunlardan Anadolu gazileri olarak ifade edebileceğimiz Gaziyânı Rum, sınır boyları 
ve uç noktalardaki dinî, askerî teşkilattır. Bizanslılarla sürekli mücadele halinde olan bu kahraman 
savaşçı Alperenlerin temeli, Tuğrul Bey ve Alparslan'a dayanmaktadır. Bu Alperenlerden, Anadolu 
gazilerinden birisi de Emir Karatekin Gazi'dir. 

Çankırı'nın tarihinde, Emir Karatekin veya diğer bir deyişle, Karatekin Gazi önemli bir yere 
sahiptir; çünkü, bu komutan, Selçuklular döneminde başlayan Anadolu'nun Türkleşmesine ve Müs-
lümanlaşmasına damgasını vuran öncülerdendir. İşte bu yüzden, Çankırı Fatihi olarak tarih kitap
larında ve tüm Çankınlıların gönlünde yerini almış, Karatekin ismi de âdeta Çankırı'nın simgesi 
haline gelmiştir. Tarihî kaynakların bize bildirdiğine göre, Emir Karatekin, Bizanslılara karşı 
yapılan ve Türk tarihinin önemli başarılarından birisi olan Malazgirt zaferinde Alparslan'la birlikte 
savaşmış, daha sonra, Selçuklu Komutanı Süleyman Şah'a bağlı olarak Anadolu'nun fethinde aktif 
görev almış ve Çankırı, Kastamonu, Sinop Fatihi olarak, önemli görevleri ifa etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Çankırı, tarihine, kültürüne, inancına, devletine, gelenek ve görenek
lerine bağlı bir ilimizdir. Kurtuluş Savaşının kazanılmasında büyük katkısı olan İnebolu-Kas-
tamonu-Ilgaz-Çankırı-Ankara cephane hattının, diğer bir ifadeyle, İstiklal Yolunun da tarihimiz 
açısından önemini belirtmek gerekir. Bu yolun üzerinde, güzide bir eser olarak projelendirilmesi ve 
gereken önemin verilmesi istenen Emir Karatekin Türbesi ve etrafı, maalesef, Çankırılının istediği 
güzellikte ve Karatekin Gazi'ye yaraşır bir düzeyde değildir. 

Bu alanda, gerek Çankırı halkı tarafından gerekse belediyemiz ve valiliğimiz tarafından öz
veriyle bir çalışma başlatılmıştır. Bizlerin de Çankırı milletvekilleri olarak, bu çalışmaların yanın
da yer aldığımızı ifade etmek isterim. 

Ankara-Çankırı-Kastamonu yolunun İstiklal Yolu olarak adlandırılması, Kurtuluş Savaşı es
nasında sırtında mermi taşıyan kahraman Çankırı ve Kastamonu kadınlarına karşı hepimizin bir 
vefa borcudur. Bu kahramanlardan birisi de İnebolu'dan, Ilgaz-Çankırı üzerinden Ankara'ya kağ-
nısıyla cephane ve mermi taşırken yolda doğum yapan Ilgazlı Yanığın Emine Bacıdır. Emine Bacı, 
doğum sonrası çocuğu sırtında yoluna devam etmiş, yağıştan etkilenen cephanenin ıslanmaması 
için, küçük bebeğin örtüsünü mermilerin üzerine örterek "asker cephanesi nem kapmamah, ülkem 
her şeyden önemli" zihniyetiyle cepheye silah taşırken küçük bebeğini kaybetmiş, bu özverisiyle 
Türk kadınını temsil eden kahraman bir anne olmuştur. 

İstiklal Yolunun ve Emir Karatekin Türbesinin ve çevresinin restorasyonunun, sanatsal ve 
mimarî özellikleri de dikkate alınarak, yapılıp bir külliye şekline getirilmesi ve Çankırı turizmine 
ve Türk tarihine ışık tutacak bir mekân olması için gerekli her türlü çalışma yapılmalıdır. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özdemir, buyurun. 
HİKMET ÖZDEMİR (Devamla) - Ayrıca, 1925 yılma kadar faaliyetlerine devam eden ve 

tarihî kayıtlarda Türkiye'deki Mevlevihaneler arasında yer alan Çankırı Mevlevihanesinin bulun
duğu yerde, Mevlevihanenin, yeniden inşası, Çankırı ve ülkemiz kültür hayatı ve turizmine katkı 
sağlayacak bir kültür merkezi olması çok önemli bir kazanım olacaktır. Özelikle 2007 yılının 
UNESCO tarafından Mevlânâ ve Mevlevilik yılı ilan edilmiş olması Çankırı için bir şanstır. Bu şan
sı iyi kullanmak ve Mevlevihaneyi yeniden yaptırmak için acilen yeniden çalışmalar başlatılması 
gerekir. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın gerekli desteği vereceğine ve külliyeyi hayata 
geçireceğine dair inancımız da sonsuzdur. 

Değerli milletvekilleri, son olarak şunları söylemek isterim: Çankırı, son dönemde gerçekleş
tirdiği hızlı ekonomik büyüme ve sanayi yatırımları yanında, sahip olduğu doğal güzellikleri, yay
laları, jeotermal kaplıcaları, tuz mağaraları, İlgaz Dağı, yeraltı yerleşim yerleri ve 7 katlı, 7 kapılı 
mağaralarıyla küçük bir Anadolu şehri görünümünden sıyrılarak, ekonomik yönden kalkınmış, 
tarihini yaşayan ve yaşatan bir il olma yolunda hızla ilerlemektedir. Çankırı İli, sahip olduğu insan 
potansiyeli ve kültürel zenginliğiyle çok kısa zamanda hak ettiği yere sahip olacaktır. 

Bu duygu, düşünce ve temennilerle, tekrar, Yüce Heyetinizi saygıyla ve sevgiyle selam
lıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özdemir. 
Gündemdışı üçüncü konuşma, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle söz isteyen, Kahraman

maraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'a aittir. 
Buyurun Sayın Yılmazcan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kutlu Doğum Haftasına ilişkin gün

demdışı konuşması 
MEHMET YILMAZCAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sevgililer 

sevgilisi Peygamber Efendimizin Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle gündemdışı söz almış 
bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Yaratan, yaşatan, öldüren ve dirilten Allahuteala, Hazreti Muhammed Aleyhisselam hakkında, 
Kur'an-ı Kerim'inde, beşeriyete şöyle ferman buyurmaktadır: "Resulüm, biz seni âlemlere rahmet 
olarak gönderdik; sen olmasaydın felekleri yaratmazdım" buyuruyor. Allahuteala kendi lütfü ve 
keremi olarak O'na "Yasin" diye hitap etmiştir. Allahuteala, onu, peygamberlerin efendisi ve sonun
cusu, takva sahiplerinin önderi, günahkârların şefaatçisi ve âlemlerin rahmeti olarak yaratmıştır. 
Adem Aleyhisselamdan itibaren kendi zamanına gelinceye kadar mevcudatın en şereflisi olduğu 
gibi, kendisinden sonra kıyamete kadar da mahrukatın en faziletlisidir. Kişi "la ilahe illallah" 
demekle iman etmiş olmaz, "Muhammedin Resulullah" deyince iman etmiş olur. Her canlının Al-
lahutealaya şükretmesi ve Resulullah Aleyhisselama müteşekkir olması lazım; çünkü, onunla hayat 
bulmuştur. Müminlere rahmettir; çünkü, onlara doğru yolu göstermiştir. Yaratılan her insan kut
ludur, her doğum da kutlu bir doğumdur. Bazı doğumlar vardır, değişimi, dönüşümü ve gelişimi de 
beraber getirir. Çağlar O'nunla çağdaşlaşır, zaman O'nunla onurlanır, tarih O'nunla bir anlam 
kazanır, bütün âlemleri nurlandıran bir kandildir. Bu nurla, körler bile görür, duymayan kulaklar 
duyar, kapalı kalpler açılır, yolunu şaşıranlar yol bulur. 

İşte, bu doğumların en önde geleni Sevgili Peygamberimizin doğumudur. O, rahmet ve sevgi 
peygamberidir. O'nun ikliminde yaratılanı sevmek vardır, Yaradan'dan ötürü. O'nun ufkunda tüm 
varlıklara merhamet vardır sahibinden ötürü. O "giremezsiniz cennete iman etmedikçe, iman etmiş 
olamazsınız birbirinizi sevmedikçe" diyordu. O, inancı toplumsal bansın temel taşı, sevgiyi her işin 
başı yapıyordu. Kendisini taşa tutan, düşmanlık edenlere bile O'nun gönlünde bedduaya yer olmadı. 
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Tüm insanlara iyilikler, güzellikler dileğinin duası vardı. O, insanı insan yapan erdemlerin ve değer
lerin odaklandığı bir şahsiyetti. İnsanlık, iyi ile doğruyu, güzel ile çirkini onun penceresinden 
bakarak daha berrak görme şansına sahip oldu. O'na indirilen Kur'an, tercih etme hakkını ve iradeyi 
insana bıraktı. O, örnek bir kişilikti. O'nu örnek almak demek, onu tanımak, bilmek ve sevmek 
demektir. İnsanlığın huzur ve mutluluğu için O'nun yaptığı kutlu çağrıyı güncelleştirerek hayatımıza 
yansıtmak, yaşam tarzını ve çizgisini davranışlarımızın rehberi kılmak, O'nu anlamanın ta kendisidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; o yüceler yücesi, insan hayatına ve insan haklarına çok 
değer verirdi. Sağlığını titizlikle korur, sağlığın insanlara bağışlanmış en önde gelen nimetlerden ol
duğunu söylerdi. Temizdi, temiz olanı yer, temiz olanı giyerdi. Temizliği ve temiz olanları çok 
severdi. Aç olanı doyurur, açığı giydirirdi. Cesurdu, doğru sözlü, vefalı, yumuşak huylu ve insan
larla iyi geçinirdi. Verdiği sözü tutar, dürüstlükten ayrılmazdı. Şakayla da olsa yalan söylemezdi. 
Kimsenin ayıbını yüzüne vurmazdı. Yanlışları, yanlışlıkları, kimseyi kırmadan düzeltirdi. 
Muhatabının sözünü kesmez, konuşması bitinceye kadar dinlerdi. Kimsenin gizli hallerini araştır
maz, kendisini ilgilendirmeyen konularla meşgul olmazdı. Bağışlayıcıydı, intikam almayı düşün
mezdi. Hatta, amcası Hazreti Hamza'yı şehit eden vahşiyi bile affetmişti. Zengin fakir, büyük küçük 
ayırımı yapmadan, insanları eşit tutardı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yılmazcan, buyurun; toparlayabilir misiniz. 
MEHMET YILMAZCAN (Devamla) - Cömertti, ikram etmeyi çok severdi. Muhtaçları 

gözetir, kimseyi eli boş çevirmezdi. Bütün işlerini tam bir düzen ve disiplin içinde yapardı. Vakti en 
büyük hazine bilir, boşa geçirmezdi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dilerseniz, O'nu, biraz da, ilim sahiplerinden, edebiyat
çılardan dinleyelim; 

Yunus Emre, aşk peygamberini; 
"Arayı arayı bulsam izini, 
İzinin tozuna sürsem yüzümü, 
Hak nasip eylese görsem yüzünü, 
Ya Muhammed, canım arzular seni" derken, 
Mevlana, rahmet peygamberini; 
"Ben, sağ olduğum müddetçe Kur'an'ın kölesiyim, 
Ben, Muhammed Muhtarın yolunun tozuyum" dizeleriyle, 
Hacı Bektaş Veli'nin dilinde, "eşsiz baba ve insan, peygamber olarak keşfeder dururuz çağlar 

boyunca," 
Süleyman Çelebi, Mevlidinde; 
"Ey gönüller derdinin dermanı sen, 
Ey yaratılmışların sultanı sen" diyerek onun yüceliğini; 
Dünya edebiyatının abide isimlerinden Alman şairi Goethe ise, 
"Çiçeklenir ayak bastığı yerler, 
Ve nefesiyle yeşerir çimenler, 
Yoldaşı olur şimdi ırmaklar, 
Ovalan doldurur gümüş ışıklar, 
Kardeş, ayırma bizi koynundan, 
Kollarını açmış bekliyor Yaradan" diyerek Kutlu Doğuma iştirak ederler. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, bize düşen, yüce kitabımız Kur'an'ı ve Sevgili 
Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i ve yüce dinimizi doğru bir şekilde anlamak ve anlatmak 
suretiyle, asırların getirdiği yanlış anlayışları ortadan kaldırmak, Müslümanlara yeni bir ilim, yeni 
bir düşünce, tefekkür ve çalışma aşkı kazandırmaktır. Gelecek nesillerimize bunu öğretmek bizlerin 
görevidir. Bugün muhtaç olduğumuz husus budur. Bunun yolu da, okullarımızda, inanan insana 
inancını öğretmekten geçmektedir. Bu nedenle, çağın ve sosyal gelişmelerin dışında kalmamalı, 
kendimizi ilmî, meslekî ve kültürel alanlarda devamlı yenilemeliyiz. Sosyal hadiseleri doğru al
gılayarak, dinimizi özüne uygun bir şekilde yorumlayarak, bidat ve hurafelerden arınmış, temiz bir 
din duygusuyla insanlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi nakış gibi işlemeli ve bezemeliyiz ki, 
yanlışlara sapmayalım. 

Sözün özü şudur ki: Ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa, uğruna âlemler yaratılan, onsekiz-
bin âlemin Muhammed Mustafasını anlatmaya söz, anlatılanı yazmaya kalem yetmez. Güzeller 
güzeli, rahmet, bereket, merhamet, barış ve sevgi elçisi Peygamberi anmak ve anlamaya vesile ol
ması temennisiyle, Cenabı Allah'tan tüm inananları, insanların ve cinlerin, bütün âlemlerin rahmet 
peygamberi, eşsiz insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem Efendimizin 
şefaatinden mahrum bırakmamasını, Kutlu Doğum Haftasının hepimize, ülkemiz insanlarına, İslam 
âlemine ve bütün insanlığa, yeni doğumlara, aydınlıklara, kurtuluşa ve özgürlüğe vesile olmasını 
Cenabı Hak'tan niyaz ediyor, sizleri ve şahsınızda yüce milletimizi sevgiyle selamlıyor, en derin 
saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yılmazcan. 
Gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi var

dır; okutup oylarınıza sunacağım. 
Okutuyorum: 

V.- ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUP ÖNERİLERİ 
1.- (10/221), (10/303), (10/304) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin öngörüş-

melerinin birleştirilerek yapılmasına ve görüşme gününe ilişkin CHP Grup önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 12.4.2006 Çarşamba günü (bugün) yaptığı toplantısında siyasî parti grup
ları arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal Anadol 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 

Başkanvekili 
Öneri: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapıl

masına Dair Öngörüşmeler" kısmının 170 inci sırasında yer alan (10/221), 242 nci sırasında yer alan 
(10/303), 243 üncü sırasında yer alan (10/304) esas numaralı Meclis araştırma önergelerinin görüş
melerinin, Genel Kurulun 12.4.2006 Çarşamba günkü birleşiminde ve birlikte yapılması önerilmiş
tir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisi üzerinde, lehte ve 
aleyhte ikiden fazla müracaat olduğu için kura çektireceğim. 
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bu, İçtüzüğün neresinde var ya?! Hayret bir şey! 
BAŞKAN - CHP Grup önerisi lehinde, Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu, Malatya Mil

letvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu... 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, yerime Sayın Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 

konuşacaklar. 
BAŞKAN - Sayın Abuşoğlu, şahıs adına söz istiyorsunuz, grup adına değil. 
Sayın Abuşoğlu, buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; CHP Grubunun 

önerisi lehinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Tabiî, bugün burada, üzerinde konuştuğumuz veya konuşacağımız sadece CHP'nin Grup 

önerisi değil; aynı zamanda, biraz sonra AK Partinin Grup önerileri üzerinde de konuşulacak. Konu 
birbirleriyle ilişkili. 

AK Partinin, toplumun önemli beklentileri içerisinde yer alan bir sosyal güvenlik reformu ih
tiyacını karşılamak üzere sosyal güvenlik kurumu oluşturulması, yeni bir çatı oluşturulması ve ay
nı zamanda buna bağlı olarak da yeni bir sosyal güvenlik sisteminin temellerinin atılması noktasın
da kanun tasarıları var. Bunlar komisyonlarda görüşüldü ve Meclis Genel Kuruluna indi, ilgili 
sırasında yer aldı; ama, bu reform ihtiyacının aciliyeti nerden kaynaklanıyor; bir kere, AK Parti 
mantığı açısından baktığımızda, bunun aciliyeti, öncelikle IMF'nin talepleri doğrultusundan kay
naklanıyor. Gerçekten de, ekonomimizde ve toplumumuzda sadece bu yıl için değil, çok uzun yıl
lardan beri böyle bir sosyal güvenlik reformu ihtiyacı var; ama, bugüne kadar gerçekleştirilme 
yolunda ne AK Partinin ne de geçmiş hükümetlerin önemli bir çabası olmadı; ama, IMF gelip 
diretince, IMF getirip bastırınca, özellikle Türk sosyal güvenlik sistemini kolay kontrol edebilmek 
ve bu sistemde meydana gelen gelişmeleri kontrol altında tutabilmek amacıyla, öncelikle bu 
tasarının yasalaşması konusunda, uzun zamandan beri baskı altında tutuyor hükümeti ve hükümet 
de, bu baskılara artık dayanamayarak, bu tasarıyı Genel Kurul gündemine getirmek üzere, bugün 
bir Danışma Kurulu önerisiyle, Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Sadece bu reformun, acil 
ihtiyaç hissedilen bu tasarının görüşülmesi değil, aynı zamanda Danışma Kuruluna 3 tane daha 
önemli yasa tasarısını beraber getirdi; yani, böylelikle, hem bu haftanın hem de gelecek haftanın 
gündemini oluşturmak üzere, 5 kanunu, 5 önemli kanunu birden Meclisin huzuruna getirdi. İhtiyaç 
varsa, siyasetin ve toplumun ihtiyacı varsa bu tasarıların görüşülmesinde, elbette, biz de gerekli kat
kıyı sağlarız; ama, AK Partinin yaklaşımı şeklinde bir yaklaşımla bu tasarıların Meclis gündemine 
getirilmesi ve ön sıralara çekilmesi yanlış. Niçin yanlış; bir kere, bu tasanlar; sözünü ettiğimiz sos
yal güvenlik reformu, yeni bir sosyal güvenlik kurumu kurulması, nüfus hizmetleriyle ilgili bir 
kanun, tanmla ilgili bir kanun ve çevre kanunu glmak üzere bu 5 kanun, önemli birtakım mevzuat 
düzenlemeleri ve yenilikler getiriyor. Bu 5 kanunun da, sanki yangından mal kaçırırmışçasına, 
alelacele, siyasî parti gruplarının bu tasanlar üzerinde yeteri kadar hazırlık yapmalarına fırsat ver
meyecek bir çabukluk içerisinde Meclis gündemine getirilmesi, bir kere hatadır. Bu yönüyle, bir 
kere, biz, bu şekline karşıyız işin. Önemli kanunlar, önceden her siyasî partinin tasarı üzerinde 
yeteri kadar hazırlanması ve görüşlerini ifade edebilmesi noktasında, belli bir mühlet verilerek, bel
li bir zaman aralığına yayılarak görüşülmesi gerekir. Bu yapılmıyor, alelacele, parti gruplarının 
hazırlık içerisinde olmasına mani olmak ve iktidarın getirdiği tasarıyı eleştirmek ve tenkit etmek, 
eksiklerini ve yanlışlarını bulup ortaya koymak noktasında, iki ayaklarını bir pabuca sokarak siyasî 
parti gruplarını zora sokuyorlar. Bu yönüyle, ben, bu tür bir Meclis çalışma tarzını kabul et
miyorum. 
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Mesele bununla bitmiyor, böyle acelecilik çerçevesi içerisinde konunun Meclis gündemine 
getirilmesiyle mesele bitmiyor; meselenin bir de ikinci bir yönü var. Bu tasarılar, önemi doğrul
tusunda, oldukça geniş kapsamlı, oldukça çok sayıda maddeden meydana geliyor. Bunların her 
maddesi üzerinde ayrı ayrı görüşülmesi, ayrı ayrı fikir ileriye sürülmesi ve ayrı ayrı belki müzakere 
edilerek, üzerinde değişiklik önergeleri verilmesi gereken maddeler; ancak, İktidar Partisi, yine bu 
noktada da, bu noktaların temel yasa halinde, temel yasa şeklinde Genel Kurulda görüşülmesini 
öneriyor. Bunun kabul edilmesi de mümkün değil. Sosyal güvenlik kurumu kurulmasıyla ilgili 
tasarıyı 3 madde haline indirip, biz, 3 madde halinde görüşeceğiz burada, eğer İktidar Partisinin 
önerisi kabul görürse. Belki İktidar Partisi milletvekillerinin oylarıyla, haksız bir şekilde, Genel 
Kurulun, Türk toplumunun gözünden, tenkidinden, incelemesinden kaçırılarak, yangından mal 
kaçırırcasına, sadece 3 madde halinde görüşeceğiz. 

Tabiî, İktidar Partisi milletvekillerine soruyorum: Siz bu konuyla, bu tasarıyla ilgili, bu 
tasarıların 3 madde halinde görüşülmesi sonucunda, yarın çıkıp vatandaşa, onlara ne gibi yenilikler 
getiren bir yasa tasarısı konuştuğunuzu ve yasa çıkardığınızı nasıl izah edeceksiniz? Hiçbir millet
vekilinin konuyla ilgili yeteri kadar ayrıntılı bilgisi olmadığı için, yarın toplumun huzuruna çıktığın
da, toplumun bu konuyla ilgili sorularının hiçbirisine cevap veremeyecek. Sadece İktidar Partisi mi; 
aynı zamanda, muhalefet partisi milletvekilleri de aynı sıkıntıyı çekecek; çünkü, tasanlar enine 
boyuna görüşülmediği için, sadece 3 madde halinde görüşüldüğü için, tasarılar hakkında millet
vekillerinin yeteri kadar bilgisi olmayacak. Ayrıca, gerek İktidar Partisi gerek muhalefet partisi 
grupları ve gerekse milletvekilleri bu tasarıların değiştirilmesi veya bu maddelerin değiştirilmesi 
konusunda herhangi bir önerge vermeleri söz konusu olduğunda, bu noktada da haklarımız kısıtlan
mış oluyor, eğer temel yasa olarak görüşülürse. Böylelikle, bir yasanın, olması gereken çerçevede 
ele alınıp, geniş boyutlarıyla, tüm boyutlarıyla incelenmesi, müzakere edilmesi, gerekirse değişik
lik önergeleriyle değişiklik verilmesi şeklindeki alışılagelmiş Meclisin İçtüzüğünün öngördüğü 
çalışma düzeni ortadan kaldırılacak, belki de büyük bir tasan, 70 maddelik, 80 maddelik bir tasan 
bir saat içerisinde, birbuçuk saat içerisinde görüşülüp kanunlaştırılacak. Böyle bir çalışma tarzı, sık
ça AK Parti İktidarının başvurduğu bir tarz. Böylelikle, Meclisin gündeminden, Meclisin bilgisin
den, Meclisin gözünün önünden tasanlan el çabukluğuyla kaçırmaktır. Yani, buna yasa çalışması 
değil, buna belki de cambazlık denir; çünkü, neticede, bir el çabukluğuyla Meclisin huzurundan, 
Meclisin ve milletvekillerinin huzurundan bu tasanlan kaçırmaktır. 

Aynı şekilde, sosyal güvenlik reformuyla ilgili oldukça kabarık bir dosya, oldukça kabarık bir 
tasan. Bunu da 6 madde haline getiriyor; eğer İktidar Partisinin önerisi kabul edilecek olursa, bu 
büyük bir tasarıyı 6 madde halinde tartışacağız. Bu tasanda, birçok ilgili kanunlarda değişiklik 
yapan, bazı kanunları tümüyle ortadan kaldıran geniş çaplı değişiklikler söz konusu. Biz 6 madde 
halinde bunun neresini tartışacağız?! Bunun, yeni gelen tasarının, yeni gelen sistemin neresine vâkıf 
olacağız eğer 6 madde halinde tartışırsak?! Böylelikle, İktidar Partisi, eğer konunun aciliyetine 
binaen böyle bir tavır içerisine giriyor, temel yasa şeklinde bunu görüşelim diyorsa, bunun yolu var. 
Madde madde görüşürüz, Meclisin çalışma saatlerini uzatırız, gerekirse cumartesi, pazar çalışırız; 
ama, tasanlar, enine boyuna, her maddenin altındaki temel fikir nedir, altındaki temel felsefe nedir, 
bunun derinlemesine nüfuz ederek, her milletvekili ve her siyasî parti grubu buna nüfuz ederek, 
yapılan yasa çalışmasının, gerçek anlamıyla toplumun ne gibi bir yararına hizmet edeceğine de 
vâkıf olarak bu tasanyı kanunlaştırabiliriz; ama, İktidar Partisi, böyle bir derinlemesine nüfuz et
meye imkân vermeden, el çabukluğuyla, yangından mal kaçınrcasına, mirasçıdan mal kaçırırcasına, 
alelacele temel yasa şeklinde bu tasarıları getirip, toplumun huzurundan kaçıracaktır. Bu çıkan 
yasalarla, toplumun yetmişbeş milyonu da doğrudan doğruya alakalı, doğrudan doğruya ilgili. Her
kes, kendisiyle ilgili, Mecliste ne gibi tartışma yapılıyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Abuşoğlu, buyurun; lütfen toparlayabilir misiniz. 
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ÖMER ABUŞOGLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
İşçisiyle, memuruyla, Bağ-Kur emeklisiyle, bunların bakmakla mükellef olduğu kişiler çer

çevesinde dikkate aldığımızda, toplumun tüm kesimlerini mevcut sigorta sistemi içerisinde yer alan, 
kapsam içerisinde yer alan tüm insanlarımızı ilgilendiren bir çerçevede. Aynı zamanda, bugüne 
kadar kapsam içerisinde olmayan ve kapsam içerisine alınan toplumun diğer kesimleri de doğrudan 
doğruya bu tasarıyla alakalı. 

Böylelikle, toplumun yetmişbeş millyonunun alakalı, ilgili olduğu bir tasarıyı biz 6 madde 
halinde görüşeceğiz ve kim, ne yaptığımızın farkında olmadan, sizler de ne yaptığınızın farkında ol
madan bunları yasalaştırmış olacağız. 

Yarın seçim bölgelerimize gittiğimizde, bir sigortalı çıkıp, benim şu durumum nasıl bir değişik
liğe uğradı dese, hiçbiriniz cevap veremeyeceksiniz, biz de cevap veremeyeceğiz. Niçin; konular 
enine boyuna tartışılmadığı için; konunun ruhuna vâkıf olamayacağız. 

Gelin, vazgeçin bu tür bir çalışma tarzından, Mecliste milletvekillerinin ve Meclisin iki ayağını 
bir pabuca sokma alışkanlığından vazgeçin, bihakkın vazifemizi yapalım. Fazla çalışalım. Biz, faz
la çalışmaya, mesai saatleri dışında da çalışmaya, hafta tatilinde çalışmaya da razıyız; ama, yap
tığımız işin bihakkın sırrına vâkıf olarak yapalım, toplumumuz da burada ne yaptığımızı yeteri 
kadar anlayabilsin. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Abuşoğlu. 
Grup önerisinin lehinde söz isteyen Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Malatya Milletvekili. 
Buyurun Sayın Aslanoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika Sayın Aslanoğlu. 
FERÎT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli 

üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, Adana Milletvekilimiz Sayın Kemal Sağ tarafından 29.6.2005 tarihin

de -tarih söylüyorum- özellikle Toprak Mahsulleri ve Türkiye Şeker Fabrikalarının dahilde işleme 
rejimiyle ilgili bir Meclis araştırması önergesi hazırlanmasını isteyen bir teklifi var. 

Yine, aynı yönde AKP Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur'un, 30.6.2004... Aynen 
okuyorum gerekçesini: "Tüm bu nedenlerle Toprak Mahsulleri ve Şeker Fabrikaları AŞ tarafından 
dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan buğday ve şeker satışları konusunda Anayasanın 98... 
Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz ederim" diyor. 

Yine, KİT Komisyonunun çok değerli Başkanı Sayın Canikli, tüm parti gruplarını uyarıyor; 
diyor ki: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı siyasî parti gruplan nezdinde girişimde 
bulunulması yönünde üyelerimiz arasında..." KİT Komisyonunun genel görüşme talebini parti 
gruplarına iletiyor. Neden; burada kanayan bir yaraya parmak basmak için. 

Yine, benim 28.10.2004 tarihinde, özellikle şeker, pancar ve Türkiye Şeker Fabrikalarının için
de olduğu konumuyla ilgili bir, yine, Meclis araştırma önergesi talebim var. 

Değerli milletvekilleri, şurada bir liste sunacağım. Bu listedeki yaklaşık toplam zarar 3 katril
yon. Bunlar ne biliyor musunuz; Türkiye Şeker Fabrikalarından şeker almış; dahilde işleme bel
gesiyle işleyeceğim diye ve ihraç edeceğim diye almış bu şekerleri; bir tanesi yoktur ve bunları da, 
KİT Komisyonumuzun Sayın Başkanı ve değerli üyeleriyle geçen hafta KİT Komisyonunda konuş
tuk, aldığımız cevap, aynen... Bunlar, tamamen, tabela şirketleri; yoklar, hiçbirini bulamıyoruz. 
Şimdi, böyle bir olgu, böyle bir olay... Biz, tüm bunları inceleyecek bir komisyonun bir an önce 
kurularak Yüce Meclisin gündemine getirilmesini talep ediyoruz. Bundan daha önemli bir konu var 
mı arkadaşlar?! Bunu talep ediyoruz; çünkü, pancar ve buğday, Toprak Mahsulleri, Türk çiftçisinin 
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her şeyi. Bunun bir Meclis araştırmasıyla araştırılarak, Türk tarımına, Türk çiftçisine Yüce Meclisin 
bir yol göstermesi gerekiyor değerli milletvekilleri. Ama, maalesef, hâlâ, benim önergemin, benim 
talebimin üzerinden üç yıl geçmiş, Sayın Sağ'ın önergesinin üzerinden birbuçuk yıl geçmiş, Sayın 
Abdullah Cantimur Beyin önergesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmiş; bir türlü Meclis gün
demine alınmamış. Yani, bu, hak mı, adalet mi?!. Bunun adını koymakta zorlanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, bir tarım ülkesidir. Kendi millî değerlerine sahip çıkmayan bir 
ülke, hep ithal ikamesiyle yürüyen bir ülke, günün birinde duvara toslayacaktır. Hep böyle olmuş
tur; kendi millî değerlerine, kendi kaynaklarına, kendi öz mallarına sahip çıkmayan ülkelerin -bir 
gün- hep, boynu koparılmıştır. Korkarım ki... Türkiye, bir tanm ülkesi. Türkiye bir tarım ülkesi ol
masına rağmen, hiçbir değerimize sahip çıkmıyoruz. Size birkaç örnek vereceğim. Kayısının yıllar 
yılı ihraç fiyatı hep 3 000 dolardı tonu, yıllar yılı. Değerli milletvekilleri, son iki yılda kayısı fiyat
ları 800 dolara düştü. Yani, bu ülkeden 250 000 000 dolar gitti; Malatya'dan gitti, Türkiye'den git
ti, İğdır'dan gitti. Yani, 250 000 000 dolarımızı birileri aldı. Daha çok kayısı ihraç ettik; ama, al
dığımız para yıllar öncesinin üçte l'i. 

Değerli milletvekilleri, bu ülke bizim, bu köylü bizim. Dünyada yılda yaklaşık 135 000 000 ton 
şeker üretiliyor, Türkiye'nin üretimi ise 2 000 000 ton. Türkiye Şeker Fabrikalannın 25 tane fab
rikası var. Türkiye bir tarım ülkesi. Türk köylüsünü, pancar üreticilerini düşünmek zorundayız; 
ama, biz, kantarlan kapattık. Bir traktör 1 ton pancar alıyor arkadaşlar, insanlar, ta 60 kilometre, 70 
kilometre getiriyor ve üç gün, dört gün bir traktör pancarı boşaltmaya çalışıyor. Değerli milletvekil
leri, bir traktör pancann fiyatı ne kadar biliyor musunuz; kilosu 100 000 lira, çarptığımız zaman 
100 000 000 TL alacak. Benim o çiftçim, şeker fabrikasına pancar teslim etmek için üç gün bek
liyor! Bu çiftçinin parasını ta günler sonra ödüyoruz. Türkiye bir tarım ülkesidir arkadaşlar. Türkiye 
Şeker Fabrikaları ve özel sektör şeker fabrikaları yılda yaklaşık 2,5 katrilyon lira Türk çiftçisine 
para ödüyor, kaynak sokuyor. Bu, hepimizin sosyal görevidir, devletin sosyal görevidir. Ha, siz, 
pancann yerine başka bir ürün ikame edip, bunları Türk çiftçisinin belleğine sokmadan birtakım 
şeyleri yok etmek, hakikaten, ülkeden çok şey götürüyor. 

Tütün... Değerli arkadaşlar, geçen, hakikaten, hayretler içinde kaldım. Tütün ekimi serbestmiş 
Türkiye'de!.. Para etmeyen, kimsenin satın almadığı bir ürünün acaba dünya ekonomisinde yeri var 
mı arkadaşlar?! İnanın, bana bunu söyleyin. Tütün ekimi serbest!.. Kim alıyor bu tütünü?.. Siz, tüm 
tütün alım merkezlerini kapatacaksınız; ekeceğim tütünü, kime satacağım?.. 

Değerli arkadaşlar, hakikaten, bunları bu Meclis araştırmalı. Bu Meclis, Türk çiftçisinin, o kıl
cal damarlara giden, Türk çiftçisinin, kılcal damarlara giden gelirlerini yok ettik. Kılcal damarlara 
giden gelirler yok olduğu sürece, bu ülkede anarşiyi de önleyemezsiniz, bu ülkede terörü de ön
leyemezsiniz. Anarşi ve terörün önlenmesinin en önemli nedenlerinden biri de, toplumun ekonomik 
bağımsızlığıdır, o yöredeki insanların ekonomik özgürlüğüdür. Siz o yöredeki aç insanlara, ekmek, 
ekonomik özgürlük, "bugün kalktım, çok şükür karnımı doyurdum" diye ekonomik özgürlük sağ
layın bakayım, terör oluyor mu arkadaşlar ! 

"Makro ekonomide çok iyi yere geldik diyorsunuz; ama, beyler, şu acıdır: Mikro dediğimiz o 
kılcal damarlara kan gitmiyor; toplum, aç, aç! Bakın, gidin illere; ben gidiyorum Malatya'ya, hemen 
her hafta gidiyorum; duruyorum; insanlar geçiyor, suratları bir kanş! İnsanlar mutlu değil. Neden, 
biliyor musunuz; tüm o kılcal damarlara giden geliri kestik, gitmiyor gelir. Bu insanlara para git
meyince de, toplumun çoğunluğu mutsuz. 

Onun için, Türkiye'nin geleneksel tanm ürünleri dediğimiz, pancar, tütün... Alternatif ürün 
geliştirmeden, insanlarımızı bu ürünlere alıştırmadan her şeyi yok ettik arkadaşlar. 

Değerli milletvekilleri, bu önergeyi mutlak Meclise getirelim, Türk çiftçisinin, pancar 
üreticisinin, şeker fabrikalannın her şeyini burada tartışalım. Hepimizin köylüsü, herkesin köylüsü 
arkadaşlar. 
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Değerli arkadaşlarım, KİT Komisyonunun hassasiyetle üzerinde durduğu... Ben, KİT Komis
yonunun tüm değerli üyelerine teşekkür ediyorum, bu konunun hassasiyetle üzerinde durmuştur ve 
bunun ele alınması gerektiğini, bu ülkenin önemli bir sorunu olduğunu söyleyen KİT Komis
yonunun her iki partiden değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum; ama, onlar bu kadar duyar
lı davranıyor, Yüce Meclisin de bu kadar duyarlı davranması lazım. 

Değerli arkadaşlarım, bunu, ne olursunuz, pancar, tütün, özellikle buğday ve Toprak Mahsul
leri konusunu Yüce Meclis bir an önce ele alsın. KİT Komisyonunun söylediği gibi, adres, tabela 
şirketleri dediğimiz, şeker, özellikle dahilde işleme belgesiyle alınan şeker ihracatından dolayı, yak
laşık. .. Oradaki paraların miktarını ve firmaları bir görseniz arkadaşlar, hepimiz üzüldük, hepiniz 
üzüleceksiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, buyurun. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Onun için, eğer bir yerde kaçak varsa, bir yer

de çiftçinin hakkını götürüp birileri tabela şirketlerine veriyorsa, bu Meclis buna el koymalıdır; 
ama, gelin, bu önerimizi destekleyin, hep beraber... Yine söylüyorum, KİT Komisyonumuzun tüm 
üyelerinin ortak kararıdır bu. 

Gelin, bunu, bir an önce Meclis gündemine getirelim ve bu araştırma komisyonu kurulsun, 
Türk çiftçisinin, pancar üreticisinin ve şeker fabrikalarının tüm konumlarını, Yüce Meclis... En 
azından Türk çiftçisinin geleceği açısından bir işaret verir arkadaşlar. 

Ben, hepinizden, bu konuda, bu araştırma önergemize destek vermenizi bekliyor, hepinize say
gılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu. 
Şimdi, aleyhte konuşacaklar için kura çekiyorum: 
Erzurum Milletvekili Sayın Mustafa Nuri Akbulut. 
İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sekmen. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Sayın Başkan, Nurettin Canikli Beye devretmek is

tiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Akbulut, devretme şansınız yok; şahsınız adına istediniz, siz konuşacak

sınız. 
Buyurun. 
Eğer konuşmayacaksanız, bir başka kura çekeriz... 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - O zaman çekiliyorum. 
BAŞKAN - Sayın Mustafa Akbulut vazgeçti; başka kura çektiriyorum. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Olur mu, hakkı gitti efendim!.. Böyle kura... Yani, spor-toto 

değil ki bu Sayın Başkan! 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Anadol. 
Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan. 
İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen. 
Buyurun Sayın Sekmen. 
MEHMET SEKMEN (İstanbul) - Kura çekilsin. 
BAŞKAN - Yeni bir kura çektiriyorum. 
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bu, muvazaa Sayın Başkan, muvazaa bu! Yani, illa Sayın 
Canikli konuşsun diye vazgeçiyorlar. Kapatıyorlar sırayla. Olmaz ki canım! 

BAŞKAN - Sayın Anadol, lütfen... 
İstanbul Milletvekili Recep Koral... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Çağır da konuştur Başkan! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Kura falan çekilmeden çağırın. Kuraya lüzum yok efendim, 

çağırın. 
BAŞKAN - Kendi sorunları Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ama, muvazaa!.. 
BAŞKAN - Muvazaalıysa, çıkmadı, konuşmuyorlar!.. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - O zaman, 10 tane de biz dilekçe verseydik. Hep devir, devir, 

devir!.. Meclis alet oluyor. Yapmayın. İçtüzükte de böyle bir şey yok. Meclis saygınlığını yitiriyor. 
BAŞKAN - Sayın Koral... (AK Parti sıralarından "Yok" sesleri) 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Ümmet Kandoğan geldi efendim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hayır, hayır... Gelsin... Ondan sonra da "vazgeçtik" diyorlar. 

Sayın Canikli konuşacak. Böyle şey olmaz ki ya! Hasan almaz, basan alır!.. 
BAŞKAN - İstanbul Milletvekili Sayın Nusret Bayraktar... 
Sayın Bayraktar, konuşacak mısınız? 
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Kura çekilsin. (CHP sıralarından gürültüler) 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Nurettin Bey çıkıncaya kadar devam mı edecek bu?! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Evet... Böyle şey olmaz ya! Yapmayın bunu ya! Yapmayın! 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Burası ortaoyunu değil, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi! Or-

taoyununa çevirdiniz. Yazıklar olsun be! Hayret bir şeysiniz! Hayret ya! 
BAŞKAN - Giresun Milletvekili Nurettin Canikli... 
Bir saniye Sayın Canikli. 
Önce, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan. 
Buyurun Sayın Kandoğan. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Şaşırma, lehinde konuşacaksın Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 
Biraz önce yaşadığımız ve gördüğümüz manzaranın ne kadar utanç verici olduğunu yetmiş 

milyon insan bizimle beraber izliyor! (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Sadece muhalefetin konuşma hakkını elinden almak için oraya vermiş olduğunuz konuşma 

dilekçelerinin arkasında bile duramayan İktidar Partisinin Meclisin çalışmasını nasıl engellemeye 
çalıştığını, yetmiş milyon insan bugün ibretle izliyor! (AK Parti sıralarından "Allah, Allah!" ses
leri) 

Evet, "Allah, Allah" demeyiniz, bütün millet izliyor. 10 kişi oraya müracaat ediyorsunuz, 
sadece muhalefetin konuşma hakkını elinden almak için; ama, kurada çıkan arkadaşlanmız gelip 
buraya talep ettikleri konuda konuşma yapmaktan bile kaçıyorlar! Böyle bir Meclis anlayışını kabul 
etmek mümkün değil değerli milletvekilleri. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Sen ne için söz aldın ya? Sen ne için söz aldın?! Aleyhte 
konuşuyorsun! 
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ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hayır... 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Aleyhte konuşuyorsun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ne olur... Biraz sonra sizin öneriniz de geliyor. Ne yap

mak istiyorsunuz yani İktidar Partisi olarak? Meclisin bu şekilde çalışmasından kim fayda elde 
edebilir? Öncelikle, İktidar Partisinin, Meclisin bu şekilde çalışmasından kazancı ne olabilir? 

Bakınız, Türkiye'nin gündeminde çok önemli konular var. Daha pazartesi günü, bir yar
bayımızı toprağa verdik bu ülkede. 

MUSTAFA DURU (Kayseri) - İstismar etme! 
EYÜP FATSA (Ordu) - Kan üzerinden siyaset yapma! Terbiyesizlik etme! Kan üzerinden de 

siyaset yapma! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Daha dün, Şırnak'ta iki erimizi şehit verdik. (AK Parti 

sıralarından gürültüler) 
MUSTAFA DURU (Kayseri) - Bu, istismar politikası. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Ne alakası var?! 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Kan üzerinden siyaset yapma; ayıp! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... Niye müdahale ediyorsunuz hatibe?! 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Konuyla ne ilgisi var, ne alakası var?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, memleketimiz için bu kadar önemli olan kanun

lar Meclisin gündemine gelmeyecek, bir çerçeve yasa çerçevesi içerisinde, alelacele, Meclisten 
kanunları geçirmeye çalışacaksınız!.. 

Değerli milletvekilleri, ben, pazartesi günü şehit cenazesine katıldım, oradaki manzarayı 
yaşadım. 

MUSTAFA DURU (Kayseri) - İstismar ediyorsun! İstismar politikası bu! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Orada ve daha sonra şehitlikte iki asil Türk kadınını gör

düm. Bunlardan birisi, şehit yarbayımızın eşi Firdevs Yılmaz. 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - İstismar etme! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Çok asil bir kadın; vakur bir duruşla, gelen başsağlığı 

dileklerini "vatan sağ olsun" diye karşılayan bir hanımefendi. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Senin yaptığın ne şimdi yani?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, bir yere gelmek istiyorum... 
BAŞKAN - Sayın Çelik, lütfen... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Niye rahatsız oluyorsun Sayın Çelik? Türkiye'nin en ön

celikli meselesi terör meselesidir; en öncelikli meselesi budur. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Şu Danışma Kuruluna gelir misin sen, Grup önerisine gelir misin Sayın 

Kandoğan! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bakınız, şehit cenazesiyle beraber Cebeci Şehitler 

Mezarlığına gittim. Orada, şehit mezarları arasında dolaşırken, bir mezar taşında... 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Ya, bu ne yapıyor?! 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Akbulut... 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Ne hakkında konuşuyor?! 
BAŞKAN - Sayın Akbulut, susar mısınız lütfen... 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Tamam da, ne hakkında konuşuyor?.. 
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ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Niye rahatsız oluyorsun şehitleri anlatmamdan Sayın Ak-
bulut?! 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Ayıp be, ayıp! 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bakınız... 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Müsaade edin... 
FARUK KOCA (Ankara) - İstismar ediyorsunuz! 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Oku, oku... 
FARUK KOCA (Ankara) - İstismar ediyorsunuz! Kandan besleniyorsunuz! 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Kandoğan... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Benim bir şey yok... Ben, aleyhinde konuşuyorum. 
BAŞKAN - Aleyhinde konuşuyorsunuz... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Aleyhinde konuşuyorum. Türkiye'nin gündemi bu 

diyorum; ben, bunu söylüyorum. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, dönün lütfen. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Müsaade ederseniz, geliyorum. 
Bakınız, şehit cenazeleri arasında dolaşırken, bir mezar taşma iliştirilmiş bir not... Anadolu 

Ajansının foto muhabiri de vardı orada; çağırdım, Anadolu Ajansının foto muhabiri de, bunu, aldı, 
görüntüledi orada; mezar taşında görüntüledi. (AK Parti sıralarından "ne yazıyor" sesleri) 

Bakınız, ne yazıyor... 
TEVFİK AKBAK (Çankırı) - Sen mi yazdın onu?! 
BAŞKAN- Sayın Akbak... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Çok ayıp Sayın Milletvekili. Nasıl utanmadan bir lafı 

edebiliyorsun?! 
TEVFİK AKBAK (Çankırı) - Sen utan! 
BAŞKAN - Sayın Akbak... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bir şehit annesi yazmış bunu, bir şehit annesi yazmış, 

şehit!.. (AK Parti sıralarından gürültüler) Ne olur; bir utanma duygusu olur insanda. Bakınız, şehit 
annesi ne diyor, şehit annesi iliştirmiş bunu; bakınız, ne diyor. Muhabere Er Berkcan Çeyrekbaşıoğ-
lu'nun annesi: "Canım oğlum -hitap böyle başlıyor- mübarek kandilini en içten dileklerimle kut
larım. Seni, önce Allah'a, sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e emanet ediyorum. 
Hepiniz de huzur içinde yatm." 

Ben, bu kahraman Türk annesini görmedim, tanımıyorum; ama, bunu bir mezar taşından, bir şehidin 
mezar taşından alıp geldim, bugün, buraya. İnanmayanlar "bunu sen mi yazdın" diye, bu Mecliste, bu 
şekilde konuşanlara... Anadolu Ajansının foto muhabirini havale ediyorum size Sayın Milletvekilim... 

FARUK ÇELİK (Bursa) - O anaya saygımız var, sana saygımız yok. 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Haddini bil, istismar ediyorsun! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bakınız, Türkiye'nin meselesi, ön

celikli meselesi, ne Tarım Kanunu ne Çevre Kanunu ne Nüfus Hizmetleri Kanunu ne Sosyal Güven
lik Kanunudur. Bakınız, o yarbayımız... 
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BAŞKAN - Sayın Kandoğan... Sayın Kandoğan... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Müsaade eder misiniz Sayın Başkan; Grup önerisinin 

aleyhinde konuşuyorum! Ben, Türkiye'nin öncelikli meselesinin bu olduğunu, terörle mücadele 
yasasının bir an önce Meclise gelmesini istiyorum. 

Bakınız, şehit yarbayımız, bir stabilize yolda, yola döşenen mayın neticesinde şehit olmuştur. 
Stabilize yol!.. Genelkurmay Başkanlığı, aylardan beri yalvarıyor hükümete, "bu stabilize yollarla 
ilgili, ne olur, bir çalışma yapın" diyor, "buraları asfalt yapın" diyor. Aylardan beri dil döküyor. 
Yazıyla müracaat etti; ama, bakınız... 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Kırk yıldır neredesiniz?! Yapsaydı ya baban! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bakınız, o yolda, eğer, Genelkurmay Başkanlığının bu 

talebi değerlendirilmiş olsaydı, o yol stabilize yol değil de asfalt yol olmuş olsaydı, belki bugün bu 
yarbayımız bizim aramızda olacaktı. 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Yapsaydı ya baban senin!.. Yapsaydı ya baban!.. 
BAŞKAN - Sayın Çelik, lütfen... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, üçbuçuk yıldan beri iktidar

dasınız. Türkiye'de ne kadar güzel şey olduysa hepsini sahipleniyorsunuz; seksen yıldan beri de bu 
ülkenin sıkıntılar içerisinde olduğunu ve geçmişin bu kötü mirasını devraldığınızı söylüyorsunuz. 
Biz de, üçbuçuk yılın sonunda, elbette, bunun hesabını iktidardan soracağız Sayın Çelik! (AK Par
ti sıralarından gürültüler) 

DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - En büyük yanlışı sen yapıyorsun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bunun hesabını siz vereceksiniz, ben vermeyeceğim 

bunun hesabını, siz vereceksiniz!.. Hani, KÖYDEŞ Projeniz ne oldu?! Çıkınca, şu kadar milyar, tril
yon aktarıyoruz diyorsunuz!.. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, geliniz, bu meselede, öncelikle, terörle ilgili meselede ne yapacak
sanız... İmzaya açılmış!.. Ya, bu ne menem iştir ki, imzaya açılıyor!.. Topu topu 24 tane bakan var. 
Elden iki dakikada imzalatırsınız, gelir Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonuna, bir 
günde orada geçirir... Kırksekiz saat geçmeden onlarca kanun getirdiniz önümüze. Niye bu kanunu 
getirmiyorsunuz?! Niye terörle mücadeleyi getirmiyorsunuz?! Kırksekiz saat beklemeden kaç 
kanun görüştük burada değerli milletvekilleri!.. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

Onun için, bunun hesabını, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bizden sorarlar. Bunun 
hesabını, iktidar olarak sizden sorarlar. Onun için... (AK Parti sıralarından gürültüler) 

TEVFİK AKBAK (Çankırı) - Onu babana sor, babana! Babaya!.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Lütfen, Saym Akbak... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Başkan... 
Çok ayıplıyorum seni! Sayın Akbak, seni çok ayıplıyorum! 
TEVFİK AKBAK (Çankırı) - Ben de seni ayıplıyorum! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Seni çok ayıplıyorum!.. 
TEVFİK AKBAK (Çankırı) - İstismar ediyorsun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Burada, yetmiş milyonun üzerinde hassasiyetle durması 

gereken bir konuda, maalesef, orada, siyasî düşüncelerden dolayı, size yakışmayacak bir hitap tar
zı içerisinde buraya konuşmaya çalışıyorsunuz. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

TEVFİK AKBAK (Çankırı) - Sana yakışmıyor! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
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MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Haddini bil, sana yakışmıyor! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bakınız, çok önemli günlerden 

geçiyoruz. Ben, belki, terörle ilgili on konuşma yaptım; hep yalvardım; bunu partilerüstü görelim, 
geliniz, bu konularla ilgili, Meclise düşen görev neyse, onu hep beraber birlikte yapalım... 

FARUK ÇELÎK (Bursa) - Siz terörden ne anlarsınız Kandoğan! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hangi kanunlar Meclisten çıkarılması gerekiyorsa, 

getiriniz onları, hep beraber burada görüşelim, konuşalım, bir an önce bu meseleyi çözelim; ama, 
terör konusunda sizin kafanız karışık, Sayın Başbakanın kafası karışık. Bir kere, terörün sebeplerini 
teşhis etme noktasında, Sayın Başbakan, çok büyük yanılgı içerisinde... Sayın Başbakan... 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Sen ne anlarsın! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben çok iyi anlarım Sayın Akbulut... 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Bırak şimdi!.. Sen anladığını sanıyorsun... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Akbulut, ben çok iyi anlarım. Bu terör meselesini, 

beş yıl süreyle, o bölgede kelle koltukta görev yapan birisi olarak, evinin üzerinden roket geçmiş 
birisi olarak, ertesi gün gideceği yola mayın döşenmiş birisi olarak, ben, terörü çok iyi bilirim! Siz, 
o günlerde neredeydiniz, bilmiyorum; ama, ben 1987-1992 yılları arasında terörle mücadelede ars-
lanlar gibi hizmet yapıyordum! (AK Parti sıralarından "Bravo[!]" sesleri, gürültüler) 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Allah Allah!.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet, evet; açınız, bakınız... Bir şey daha söyleyeceğim. 

Evet... 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Fazla üfürme!.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hayır, bak, Akbulut, bir şey söyleyeceğim: PKK terör ör

gütünün bildirileri güvenlik güçlerinin, istihbarat kuruluşlarının elindedir. 1987-1989'da ben Şirvan 
Kaymakamıydım... 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Sen Mudanya sahilinde yapıyordun, Mudanya sahilinde!.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - PKK terör örgütünün onlarca bildirisi devletin arşivinde 

duruyor. Bakın Sayın Akbulut, "Şirvan düşürülecektir" diyordu. Ben de diyordum ki, Şirvan halkıy
la beraber, gücünüz varsa, Şirvan'ın içerisine bir adım atın diye bütün vatandaşlarımla yekyürek bir 
şekilde terörle mücadelede bulunuyordum. (AK Parti sıralarından gürültüler) Evet, o günün sayın 
valisi bugün sağdır, hayattadır; bana "Şirvan İlçe merkezinin sınırları dışına çıkmayacaksın" diyor
du; ama, ben, kelleyi koltuğa alarak günlerce arazideydim. Doktoruyla, hemşiresiyle, ebemizle, sır
tımda ilaç çantalarıyla beraber, o yörelerde, kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde çalıştım. Onun için, 
benim yüreğim... 

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Bravo(!) 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Kuş uçmaz kervan geçmez ilçeleri oluşturdunuz! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet, ben, böyle bir mücadelenin içinden gelen 

birisiyim!... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından gürültüler) 
Lütfen, sayın milletvekilleri... 
Teşekkür ederim Sayın Kandoğan. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - 4 dakika verdin demin! 
BAŞKAN - Vermiyorum Sayın Milletvekili, sizden soracak değiliz! 
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10 dakikalık konuşmayı, bir hakkı suiistimal ederek, hiçbir kelime konuşmadan bitirirse, ver
miyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - 63 üncü maddeye göre, oylamadan önce, tutumunuz hakkın

da, uygulamanız hakkında söz istiyorum... 
BAŞKAN - Niye benim tutumum hakkında söz istiyorsunuz Sayın Anadol? 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Kura usulünüz hakkında. İçtüzüğe göre, 63 üncü maddeye 

göre takdir yetkiniz de yok Sayın Başkan. Tutumunuz hakkında söz istiyorum; eğer, talebimi red
dedersiniz, oylamak zorundasınız. 

BAŞKAN - Oylarım Sayın Anadol, gerekirse oylarım. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hay hay, isterseniz oylayın; o sorumluluk da tarihin önünde 

size ait olacaktır. 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grup önerisi aleyhinde, Giresun Milletvekili Nurettin 

Canikli; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Oylamadan evvel söz istiyorum efendim; çünkü, ne yaptınız, 

ne yaptınız, o kurayı karamela torbasına çevirdiniz, Canikli'yi çıkarttınız oraya. Tombala değil o, 
kura!.. Yılbaşı tombalasına çevirmeye hakkınız yok, Mecliste, bu kutsal çatıda buna hakkınız yok. 

BAŞKAN - Lütfen, Sayın Anadol! 
Sayın Canikli, buyurun. 
MEHMET SEMERCİ (Aydın) - Partizanlık yapıyorsunuz o koltukta. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Aslında ben burada, Cumhuriyet Halk Partisinin Grup önerisi lehine konuşacağım... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Niye aleyhinde söz aldınız!.. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Yani, ancak o şekilde... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkanım, lehe konuşacaksa konuşsun. Muvazaa! 

Aleyhinde söz alıyorsun, lehe konuşuyorsun!.. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Sayın Anadol, eğer müsaade ederseniz cümlemi bitir

meme, konuşmamı bitirmeme ve dinleme zahmetine katlanırsanız, öğrenirsiniz. 
Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu ifade etmem gerekiyor: Tabiî, biz, bu salonlarda, bu yüce 

çatı altında ucuz politikaların buralardan dile getirilmemesini temenni ederdik; ama, biraz önce, 
gerçekten üzülerek, bütün samimiyetimle söylüyorum, müşahede ettiğimiz tablo vahim bir tablodur. 
Yani, terörle ilgili olarak konuştuğunu ifade eden kişi, şahıs, milletvekilimiz, terörün önlenmesi, or
tadan kaldırılması, azaltılması konusunda bugüne kadar en ufak bir öneride bulunmamıştır, hiçbir 
temennisi yoktur. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - On tane konuşmam var Sayın Milletvekili! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Sadece, milletimizin, hepimizin kutsal saydığı o değerleri 

suiistimal etmektedir, istismar etmektedir. Böyle bir mantık, böyle bir anlayışın olmaması gerekir. 
Bu millet hepimizin, doğusuyla batısıyla ve yetmiş milyon insanıyla hepimizin. Hepimiz bu 

konularda en az sizler kadar hassasız, hepimiz. Ne milliyetçilik ne vatanseverlik kimsenin tekelin
de değildir değerli arkadaşlar ve hiç kimse de bu kutsal değerler üzerinden siyaset yapmasın. 
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Bazen düşünüyorum değerli arkadaşlar, bazen düşünüyorum, yani, şu konuşmadan sonra, bunu 
da düşünmemek mümkün değil: Terör örgütünün, bazı insanlar, herhalde, bu müessif eylemleri yap
masını dört gözle bekliyorlar. Neden; çünkü, ancak o zaman konuşuyorlar. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Hayır, bunu söyleyemezsiniz! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Ancak, o zaman, milletimizin bu kutsal değerlerini suiis

timal, istismar etmeye çalışıyorlar. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Hayır, bunu söyleyemezsiniz! 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Kimmiş o; açıkla. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Dirayetli olun da, konuşturmayın, hükümetsiniz ya! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bunlar, çok yazık gerçekten değerli arkadaşlar, burada, 

daha ciddî konuşmaların, ciddî değerlendirmelerin yapılması gerekir. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Böyle her şeyi söyleyemezsiniz; ayıp denen bir şey var! 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Aczinizi, böyle süslü laflarla geçiştirmeye çalışıyorsunuz. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Cumhuriyet Halk Partinin grup önerisi, aslında, KİT 

Komisyonumuz Başkanlığı tarafından, hem Türkiye Büyük Millet Meclisine ve hem de AK Parti 
ve Cumhuriyet Halk Parti Gruplarına iletilmiş, özü itibariyle, bir konudur. Şimdi, ilk defa, bu konu, 
Şeker Fabrikaları hesap ve işlemlerinin KİT Komisyonunda görüşülmesi sırasında gündeme gelmiş
tir ve hem muhalefete mensup arkadaşlarımızın hem de AK Partili, iktidara mensup arkadaş
larımızın, komisyon üyelerimizin talepleri doğrultusunda, bu konuların, yani, dahilde işleme 
rejiminin, bütün boyutlarıyla ve sadece şekerle ilgili olan kısım ya da sadece buğdayla ya da Top
rak Mahsulleri Ofisinin alanına giren kısmıyla değil, bütün yönleriyle, yani dahilde işleme rejimine 
konu olan bütün hususları kapsayacak şekilde, konunun irdelenmesi, araştırılması, tartışılması 
gerektiği üzerinde, komisyonumuzda bir oybirliği oluşmuştur ve oybirliğiyle bir görüş oluşmuştur. 

Şimdi, ben, müsaade ederseniz, bu konuyla ilgili, tutanaklardan, bu konuyu sizlerle paylaşmak 
istiyorum: "Evet, bu görüşmelerden anlaşılıyor ki, şu anda, Türkiye'de uygulanan bütün dahilde iş
leme rejimi, bütün alanlar için, bütün ürünler için, dahilde işleme rejimi uygulamasının, bütün 
boyutlarıyla, kaçaklarıyla, iddialarıyla, yani, getirisiyle, götürüsüyle, vergi boyutuyla, suiistimal 
boyutlarıyla, bütün boyutlarıyla, tartışılmasını, araştırılmasını teminen bir Meclis araştırması 
komisyonu kurulması yönünde tavsiye kararı alınması, komisyonumuz tarafından talep edilmek
tedir" şeklinde, komisyon başkanlığımızın bir değerlendirmesi, bu konuşmalardan sonra oluşmuş
tur ve bunun üzerine, başkanlığımız, bu tavsiye kararının alınması, bu tavsiye kararının, yani, dahil
de işleme rejimi kapsamındaki bütün işlemlerin... Türkiye'de, biliyorsunuz, burada çok ciddî id
dialar var. Özellikle, Toprak Mahsulleri; yani, buğdayda, şekerde, tekstilde, dahilde işleme rejimi 
kapsamında, bazı malî yükler Ödenmeden, vergi ödenmeden Türkiye'ye getirilen, ama, ihraç 
edilecek ürünün bir girdisi olarak kullanılmak üzere getirilen; ama, daha sonra iç piyasada satılarak, 
çok ciddî haksız kazanç elde edilen bu uygulamanın -ki, bu konuda ciddî iddialar da var, biz de 
katılıyoruz bu iddialann bir kısmına veya bu tespitlerin bir kısmına- bütün boyutlarıyla, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde, önce konuşulması, tartışılması, değerlendirilmesi ve daha sonra bu 
konuda bir araştırma komisyonu kurulması ve bu araştırma komisyonu kurulduktan sonra da, bu 
araştırma komisyonu raporuna istinaden gerekli yasal düzenlemelerin, idarî tedbirlerin, alınacak ne 
varsa, bütün bu tedbirlerin alınması yönünde görüş oluştu. 

Ve daha sonra -biraz önce Sayın Aslanoğlu da ifade etti- Sayın Kemal Sağ ve AK Partiden bir 
arkadaşımız, komisyon üyesi Abdullah Bey ve arkadaşları tarafından, aynı mahiyette, aynı içerik
te, yani, bu konuda Meclis araştırması komisyonu kurulması yönünde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına talepte bulunuldu. 

- 427 -



TBMM B: 87 12 . 4 . 2006 O: 1 

Dolayısıyla, bu konuda, bu konunun bütün boyutlarıyla irdelenmesi, araştırılması konusunda, 
iktidarıyla, muhalefetiyle herhangi bir görüş ayrılığı söz konusu değildir. Bunun araştırılmasını is
tiyoruz, bunun bütün boyutlarıyla, ne olursa olsun, detayıyla incelenmesini, irdelenmesini istiyoruz. 

Hatta, bu konuda ilk gelen talep, komisyonumuzda, Şeker Fabrikalarının hesap ve işlemlerinin 
görüşülmesi sırasında gündeme geldiği için bununla sınırlı olması yönündeydi; ama, daha sonra, 
hem arkadaşlarımızın talebi hem de şahsımızın talepleri doğrultusunda, bunun, bütün dahilde iş
leme rejimi kapsamına giren iş ve işlemler, uygulamalar için genişletilmesine dönüştü ve o şekilde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımıza da, bu çerçevede 3.6.2005 tarihinde bu bildirildi. 

Kararımız da şu: "Dahilde işleme rejimi -bütün alanları kapsayacak şekilde- uygulamasının 
bütün boyutlarıyla araştırılarak alınacak tedbirlerin belirlenmesini teminen yapılacak çalışmaların, 
kurulacak Meclis araştırması komisyonu tarafından yapılması hususunda komisyonumuzca alınan 
tavsiye kararının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cum
huriyet Halk Partisi Grup Başkanlıklarına iletilmesine dair karar alınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederiz" şeklinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve bu iki par
tinin grup başkanlıklarına bildirilmiştir. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, sanıyorum, buradaki tüm sayın 
üyelerimiz de, sayın milletvekillerimiz de, yani, komisyon üyesi olmayan sayın üyelerimiz de, 
buna, bu konunun irdelenmesine, her şeyin ortaya çıkarılması görüşüne katılır; çünkü, gerçekten, bu 
tartışmalar sırasında, hepimizi çok rahatsız eden, üzen, kamu kaynaklarının büyük oranda israf edil
mesi ve suiistimale konu edilmesi sonucunu doğuran işlemlerin ve uygulamaların yapıldığını tespit 
etmiş bulunuyoruz. Bunların birçoğu da zaten yargıya intikal etmiş durumda. Özellikle, hem Top
rak Mahsulleri Ofisinin alanına giren işlemlerde hem de Şeker Fabrikalarının alanına giren işlem
lerde, 2003 yılına ilişkin, 2003 yılından önceki dönemlere ait işlemlerin, çok büyük oranda, dahil
de işleme rejimi kapsamında, çok büyük oranda -yani, biraz önce arkadaşlarımız da ifade etti- tabela 
şirketleri vasıtasıyla suiistimale konu edildiği ve bunların kötüye kullanıldığı, komisyonumuz 
tarafından tespit edilmiştir. Bunları irdelememiz gerekiyor, bunları incelememiz gerekiyor; bunda, 
yani, hiçbir sıkıntımız yok. Ayrıca, önceki gün, yine, komisyonumuz tarafından yapılan çalışmalar
da, teyiden, bu konunun bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmesi talebimiz, 
hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına hem de gruplara tekraren iletilmiştir, teyiden iletil
miştir. Bundan yana hiçbir problemimiz yok. 

Bu konuyu mutlaka görüşmemiz, ayrıntılı olarak tartışmamız gerekiyor; ancak, burada prob
lem, zaman problemi. O nedenle aleyhte söz aldım Sayın Anadol; zaman problemi... Şu anda, 
önemli bir mevzuat paketi ya da kanun tasarısı paketi, Meclisin gündeminde. Bunların görüşül
mesinden hemen sonra konu gündeme getirilebilir. Bu konuda, AK Parti Grubumuzun da bir iradesi 
söz konusu. Dolayısıyla, bu konuda, bizim AK Parti Grubumuzun ya da hükümetimizin, bu 
konunun görüşülmemesi, gündeme getirilmemesi, bu konuda bir araştırma komisyonu kurulmaması 
şeklinde bir şey söz konusu değil. Bu konu önemlidir; çiftçilerimiz açısından önemlidir, vergi gelir
leri açısından önemlidir ve bütün bu suiistimallerin ortadan kaldırılması, kamu vicdanının rahatlatıl
ması açısından önemlidir ve bu konuda da, buradan çok net olarak da ifade ediyoruz, sonuna kadar 
üzerine gitmemiz gerekir bunun, bütün boyutlarıyla üzerine gitmemiz gerekir ve ortadan kaldır
mamız gerekir; bir daha Türkiye'nin gündemine gelmemek üzere gündemden düşürmemiz gerekir. 
Bundan yana hiçbir problemimiz yok ve sanıyorum sizler de, Cumhuriyet Halk Partisi de bu konuda 
bizimle aynı fikirde, ki, arkadaşlarımız, komisyon çalışmalarında açıkça ifade ettiler. 

Sadece bizim buradaki görüşümüz, talebimiz, bunun... Hatta gerekirse, burada, tarih de -tek
nik olarak mümkün müdür bilemiyorum ama- belirlenebilir ve şu andaki AK Parti Grubunun grup 
önerisi olarak gelecek tasarıların görüşülmesinden, tamamlanmasından sonra, bunun gündeme 
getirilmesi ve bu şekilde karar alınması... Bu kabul edildiği takdirde, hem daha geniş bir zaman 
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içerisinde, arkadaşlarımızın bütün boyutlarıyla tartışmasına imkân sağlayacak şekilde ve geride hiç
bir soru işareti bırakmayacak şekilde ve zamanı da sıkıştırmadan bu konuyu değerlendirme im
kânımız olur ve bugüne kadarki ortaya çıkan, bu alanda, dahilde işleme rejiminde ortaya çıkan 
sıkıntılar, inşallah, bu şekilde, büyük oranda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Teşekkür ediyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan... Sayın Başkan, söz talebim... 
BAŞKAN - Sayın Anadol, Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisi aleyhinde birden fazla 

şahıs söz istediği için, Divanca kura çektirildi. Ondan önce, müracaat edenlerin aynı zamanda 
müracaat ettiklerini belirten, Kâtip Üye Sayın Yaşar Tüzün'dür. Kurayı da çeken yine Kâtip Üye 
Sayın Yaşar Tüzün'dür. Ayrıca, yasa tasarılarının görüşmeleri sırasında da, şahsı adına iki kişiden 
fazla söz istemişlerse, sıralama, çekilen kuralar sonucu belirlenmiştir. Eğer biri yoksa, diğerinin 
konuşabilmesi için yeniden kura çekilmiştir. Uygulamada herhangi bir yanlışlık yoktur. 

Yerinizden, buyurun. Yerinizden... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ama yerimden olmaz... 
BAŞKAN - Yerinizden... Mikrofon açık Sayın Anadol... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - 63 üncü maddeye göre... Sayın Başkanım, siz, elbette, yap

tığınız işlemin doğruluğunu söyleyeceksiniz, saygı duyuyorum; ama, müsaade edin, ben önce, 
niye... 

BAŞKAN - Sayın Anadol, yerinizden açıklama yapmanızın arasındaki fark ne? 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Var efendim... 
BAŞKAN - Buyurun, açıldı mikrofonunuz... (CHP sıralarından gürültüler) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ben 63'e göre ne zaman söz istediysem, sayın başkanlar bana 

mikrofondan... (CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen susar mısınız. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Şimdi, Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Eğer bu şekilde itiraz etmeye devam ederseniz...(CHP sıralarından "Eee" sesleri) 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Eee, ne olacak?! 
BAŞKAN - . . . Başkanlık Divanı, şimdiye kadar Tüzükteki sayın milletvekili lehinde kullan

dığı hükümleri kullanmayacaktır. Çok net söylüyorum. 
Buyurun Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Kürsüden... 
BAŞKAN - Sayın Anadol, mikrofonunuz açıldı, niye itiraz ediyorsunuz? Kürsü ile mikrofon 

arasındaki fark nedir; onu anlayamadım ben şimdi. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ben, aynı soruyu size soruyorum. 
BAŞKAN - "Buyurun, yerinizden" dedim, yerinizden açıldı. (CHP sıralarından gürültüler) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ben, 63'e göre ne zaman söz istesem, mikrofona çıktım. 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Aynı soruyu size soruyorum efendim. 
BAŞKAN - Sayın Anadol, maksadınız açıklama yapmak değil mi? 
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Baştan mikrofonu açtırdım size, buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkanım, niye bunu prestij meselesi yapıyorsunuz?! 
BAŞKAN - Prestij meselesi yapmıyorum. Siz niye yapıyorsunuz peki?! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Böyle bir usul yok. 
BAŞKAN - Buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Tutumunuz hakkında söz isteyen kime şimdiye kadar sırasın

da söz verdiniz Sayın Başkanım; söyler misiniz?! 
Tutumunuz hakkında söz isteyen hangi üyeye yerinden açıklama hakkı tanıdınız; kürsüye 

çıkarmadınız? Bu, sizin uygulamanız, teamül. 
BAŞKAN - Sayın Anadol, benim tutumumla ilgili herhangi bir yanlışlık söz konusu değil. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Size göre değil efendim; size göre değil... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ben, Grup Başkanvekiliyim. 
BAŞKAN - Hiçbir yanlışlık söz konusu değil. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Müsaade edin, anlatayım. 
BAŞKAN - Ancak, Grup Başkanvekili olduğunuz için, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Usul hakkında söz veriyorsunuz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, niye müdahale ediyorsunuz? Lütfen... 

VI.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
1.- Grup önerileriyle ilgili lehte ve aleyhte konuşma taleplerinin, müracaat eden milletvekili 

sayısının İçtüzükte belirtilen konuşmacı sayısından fazla olması nedeniyle kurayla belirlenmesi 
üzerine, Başkanın tutumu hakkında 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; hepinizi 
saygıyla selamlarım. Ayrıca, geç de olsa güç de olsa, bana bu hakkı tanıdığı için Sayın Meclis Baş-
kanvekiline de teşekkür etmeyi bir görev sayıyorum. 

Amacım, şimdiye kadar Parlamento yaşamımızda hiçbir şekilde bu tartışmayı yapmadığım 
Meclis Başkanvekilimiz Sayın Sadık Yakut'la çekişmek, çelişmek, burada bir huzursuz ortam yarat
mak değil; ama, dikkatlerinizi bir noktaya çekmek istiyorum arkadaşlar. 

Demin, Sayın Ümmet Kandoğan'la tartışırken, Sayın Meclis Başkanımız, oturumu yöneten 
Başkanımız "10 dakikalık söz hakkını kötüye kullanarak, hakkın suiistimalinin örneğini vererek 
konuşan bir arkadaşımız" diye tanımladı. 

Şimdi, ben sormak istiyorum: Bu Meclis uygulamaları... 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Kimi savunuyorsunuz? 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Ben kimseyi savunmuyorum. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Ne anlatıyorsunuz? 
BAŞKAN - Sayın Ünal, biraz sabrederseniz öğreneceğiz. Sayın Ünal, lütfen... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Dinleyin de öğrenin. Demin söyledim; sizlerle tartışmak 

filan değil, başka bir şey söylemek istiyorum. Bir yanlış uygulama istikrarlı hale gelirse emsal olur, 
gelenek olur, Meclis bu yanlış uygulamayı tekrar eder. Müsaade ederseniz onu anlatayım. Onun için 
bu uygulamayı eleştiriyorum, yanlış olduğunu söylüyorum. 

Bir defa, arkadaşlar, Danışma Kurulunda anlaşma olmayınca, İçtüzüğümüze göre, siyasî parti 
grupları, grup önerilerini Genel Kurula getirirler. Bu önerilerin iki lehinde, iki aleyhinde söz verilir. 
Ondan sonra oylama yapılır. Buraya kadar bir şey yok. 
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HASAN ANĞI (Konya) - Biliyoruz onu. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Biliyorsunuz, tamam işte, biliyorsunuz. Bir dakika... On

dan sonra başlayacak, sabırlı olun. 
Şimdi, iş, tartışma buradan sonra başlıyor. Bu grup önerilerinin lehinde veya aleyhinde söz 

alanlar, söz sıralarını bir başka sayın üyeye devredebilirler mi? Bana göre ederler. Genel hükümler
de söz hakkının devri mümkündür. Nitekim, Sayın İsmail Alptekin'in yönettiği bir oturumda, Sayın 
Haluk Koç, Sayın Mustafa Gazalcı'ya söz hakkını devretti ve Sayın Gazalcı grup önerisinin lehin
de veya aleyhinde -hatırlamıyorum şimdi- konuşmasını yaptı. Şimdi, siz, zatıâliniz buna müsaade 
etmiyorsunuz; ona da bir diyeceğim yok. Yani, İçtüzükte -bence tartışma konusu da değil- söz hak
kı genel hükümlere göre devredilebilirse, sanınm, 61 inci maddeye göre, burada da devre engel bir 
şey yok. 

Son zamanlarda yine bir usul çıktı. Yani, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu buraya bir öneri 
getirecek; iki grup başkan vekil i, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına getirdikleri önerinin lehine 
konuşamayacak, kuraya tabi tutulacak; Anavatanlı, Doğru Yollu, AKP'li diğer sayın arkadaşlar bu 
kuraya dahil olacaklar ve iki grup başkanvekili de çıkıp -çıkmayabilir bu kuradan- Cumhuriyet Halk 
Partisinin grup önerisini savunma hakkını grup başkanvekillerine veya Cumhuriyet Halk Partili mil
letvekillerine değil de, bir başka partinin milletvekillerine söz vererek onlara Cumhuriyet Halk Par
tisinin grup önerisini savunduracaksınız! Nerede var arkadaşlar bu?! Bu İçtüzüğün neresinde var bu 
uygulama?! Bir. 

Şimdi, bu Parlamentoda çok deneyimli arkadaşlarımız var; sizin içinizde de var, sizin içinizde 
de çok. Bu kura işi geçen dönem var mıydı veya önceki dönem? Varsa da, yanlış... 

Şimdi, bir başka olay var. Anlattığımız olay çok ilginç; hakkın kötüye kullanılması. Şimdi 
oraya gelmek istiyorum. Şimdi, Sayın Canikli saygı duyduğumuz bir milletvekili arkadaşımız. Ay
rıca, milletvekili sıfatının ötesinde -Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün komisyonlan önemlidir 
ama- KİT Komisyonu gibi önemli bir komisyonun başkanı. Onun, hele komisyonun oybirliğiyle al
dığı bir temenni karanna biz saygı duymak durumundayız, ona riayet etmek durumundayız, onun 
uygulanmasını istemek durumundayız. Sayın Canikli uzun uzun anlattı; ben, işin esasına gir
miyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığına yazı yazmış Sayın Canikli, 07.04.2006 
tarihinde -yeni; bugün ayın 12'si- beş gün evvel bir yazı yazmış. Burada diyor ki -vaktinizi israf et
memek için söylüyorum; deminden beri kendi anlattığı gerekçelerle özetledi- "Bir an önce öner
gelerinin -yani, CHP'li ve AKP'li milletvekillerine dair araştırma önergelerinin- konunun önemine 
binaen, bir an önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi için -bir an önce-
Başkanlığımız tarafından, TBMM Başkanlığı ve siyasî parti gruplan nezdinde girişimde bulunul
ması yönünde üyelerimiz arasında genel görüş oluşmuştur. Bilgi edinilmesini arz ederim." Yazı yaz
mış... Biz, Canikli'nin ve onun başkanı bulunduğu komisyonun tüm üyelerine, her iki partiden, 
diğer partilerden üyelerine, KİT Komisyonuna büyük saygı duyarak bunu bir görev saydık ve bugün 
Danışma Kurulunun toplanmasını istedik. Bu, çok önemli; deminden beri anlattı arkadaşlanmız. 
Sayın Mevlüt Bey anlattı, Sayın Canikli anlattı. Tamam; buraya kadar bir şey yok; fakat, iş, 5 tane, 
Türkiye'de yaşayan insanların tamamını ilgilendiren Çevre Yasası gibi, Genel Sağlık Sigortası gibi, 
Tanm Kanunu gibi çok önemli 5 tane yasayı, yangından mal kaçırırcasına, selden kütük kapan
casına, temel yasa olarak niteleyip, bu kadar 5 tane büyük yasayı 17 temel bölüme bölerek -top
lamını söylüyorum-17 maddelik bir kanun görüşülecekmiş gibi Meclisten ekspres yoluyla geçirme 
söz konusu olunca, Sayın Canikli, bu yazdığı yazı karşısında mahcup oldu ve açıklama yapma 
durumunda kaldı; çünkü, biz, onun dediğini istiyoruz, burada bir an evvel görüşülsün. O da olabilir, 
sübjektif durumdur. 

Şimdi, Başkanımızın tutumuna, Divanın tutumuna geliyorum, Başkanın tutumuna. Canikli'nin 
konuşması lazım. Canım, Canikli gelip "kusura bakmayın, benim partim böyle istemiş, ben, bu 
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yazıyı yazdım; ama, bunu şimdi kale almayın" diyebilir. İlle çıkıp konuşacak. Konuşması için -
deminden beri kura usulü çıktı, nereden çıktı bilmiyorum, bu Tüzükte yok- devir hakkı var; daha 
evvel uygulanmış, onu da uygulamıyorsunuz Sayın Başkan. Ondan sonra, Canikli'ye sıra gelmesi 
lazım. Orada kura çekiyorsunuz. Bu Meclisin, Divanın, Başkan Vekilinin her uygulaması ciddî, çok 
ciddî olmadır ki -biz 22 nci Dönemdeyiz, 23, 24, 25... Sonsuza kadar yaşayacak Meclisimiz- bütün 
dönemlerde bu uygulama esas alınmalıdır; ama, siz, Canikli'ye oy vermek için, Sayın Akbulut yaz
dırdı kendini oraya, Sayın Sekmen yazdırdı kendini oraya. Tamam, kura çekildi, Sayın Sekmen çık
tı; ya hakkını kullanır -hakkı suiistimaldir bu- burada konuşur, gerekçesini anlatır... 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Üstelik de burada... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - ...veya konuşmadıysa, sırasını kaybeder; bitti, sıra dol

muştur. Yani, oradaki kurayı yılbaşı tombalasına döndürmek hakkına sahip değilsiniz; onu söy
lemek istiyorum... (CHP sıralarından alkışlar) Onu söylemek istiyorum. Bu uygulama yanlış ve bu 
uygulama böyle devam ederse, bundan sonraki... 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Sayın Başkan, yılbaşı tombalası ne demek?! 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Niye rahatsız oluyorsunuz?! 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Hayır, yılbaşı tombalası ne demek?! 
BAŞKAN - Sayın Ünal, niye müdahale ediyorsunuz?! Lütfen... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Dolayısıyla, ben, çok saygı duyduğum ve bu konuşmayı 

yapmaktan üzüntü duyduğum Sayın Sadık Yakut'un -kişisel hiçbir sorunum olmadığı gibi sempatim 
vardır, başka bir art niyetim olamaz kendisine karşı- bu uygulaması, Meclis gelenekleri bakımın
dan, İçtüzüğe aykırılık bakımından çok yanlış görüyorum ve bir daha olmamasını diliyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Anadol. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir hususu arz etmek is

tiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, burada yazınız var zaten. 
Bu kadar acelecilik niye, anlamış değilim Sayın Kandoğan. 
Sayın Kandoğan, tutumum aleyhinde söz istediniz; buyurun. 
Süreniz 10 dakika. 
Konuşabilirsiniz, buyurun Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 
Biraz önce, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin aleyhinde söz istedim ve konuşmamın 

tamamında da, Cumhuriyet Halk Partisinin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisine getirmek istedik
leri konulardan ziyade, terör meselesinin Türkiye'nin en öncelikli meselesi olduğunu, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çalışmalarında bu konunun diğer konulardan öncelikli olarak ele alınması lazım geldiği 
hususundaki düşüncelerimi, görüşlerimi açıkladım ve konuşmamda tamamen İçtüzük hükümlerine 
uygun, bir grup önerisinin aleyhinde çok açık bir şekilde ifadelerde bulundum; ancak, bu konuşmayı 
yaparken, ne gariptir ki, Sayın Meclis Başkanvekilimiz kaç kez benim konuşmamı kesme durumunda 
kaldı. Bunu anlayabilmemin mümkün olmadığını huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Ben, burada, bir grup önerisinin aleyhinde söz almışsam ve benim kişisel düşüncem bugün o 
konuların değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, benim kişisel görüşüme göre, daha öncelikli bir 
konu olan terör meselesiyle ilgili hususların, konuların, tekliflerin veya tasarıların yer almasını is
tememden daha tabiî bir konuşma nasıl yapılabilir! 
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Şimdi anlattım, daha dün iki şehit verdik... 
YAHYA BAŞ (İstanbul) - Yine aynı yere geldik! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet, aynı yere geliyorum. Geçen hafta verdik, yani, bu 

üçbuçuk yıllık süre içerisinde 262 şehidimiz olmuş. 
Ben hafta sonu Muğla'daydım, Fethiye, Marmaris, Kemer, Karaçulha, Ören gibi birçok yer

leşim yerini dolaştım, vatandaşlar şunu söylüyorlar: Biz ekonomik bakımdan ciddî sıkıntı içerisin
deyiz; tarım bitmiş, esnaf perişan, tekstilci, işadamı, sanayici perişan; ama, bütün bunlardan vazgeç
tik, biz bağrımıza taş basarız, kan kusarız ama kızılcık şerbeti içtik deriz, ekonomiyle ilgili konular
da biraz daha dişimizi sıkarız, bu konulara biraz daha tahammül gösteririz; ancak, terör, bütün bu 
meselelerin önüne geçti. Ne olur, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu konuyu öncelikli konu 
olarak ele alın. Bu meselenin çözümünde iktidar ve muhalefet birleşin, birlikte olun. Bu konuyla il
gili bir siyasî polemik içerisine girilmesi son derece yanlıştır. Önemli olan yetmiş milyon... 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Niye polemik yapıyorsun o zaman?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Milletvekilim, şimdi, oradan laf atıyorsun, diyor

sun ki... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, Sayın Başbakan da kaç günden beri Anamuhalefet 

Partisinin lideriyle uğraşıyor. Terör meselesini çözmek istiyorsa Sayın Başbakan herkesi kucak
lasın. Yok, siz geçmişte bunu yaptınız, biz bunu yapıyoruz... Yani, Sayın Başbakan bu noktalarda 
birleştirici olsun, herkesi kucaklasın. Bütün siyasî parti genel başkanlarına, Sayın Arınç'ın ifadesiy
le, bir gül ikram etsin. Bu meseleyi öncelikli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine 
getirelim, çözelim, bu mesele çözülsün. 

Ben demin de söyledim, terörle mücadeleyle ilgili kanun bir an önce gelsin Meclise, yani, im
zaya açıldı... Demin de söyledim, yani, bu bir an önce bitirilsin, komisyonlara gelsin, kırksekiz saat 
beklemeyelim. 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Yani, ben... 
BAŞKAN - Bir saniye Sayın Kandoğan. 
Sayın Kandoğan, her söz aldığınızda aynı konuyu tekrarlama gibi bir hakkınız yok. Terör 

meselesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde genel görüşme şeklinde görüşüldü. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Genel görüşme olmadı. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Genel görüşme olmadı, reddedildi. 
BAŞKAN - Siz, hakkı suiistimal ediyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Benim tutumumla ilgili... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ona geliyorum... 
BAŞKAN - Benim tutumumla ilgili aleyhte söz istediniz; bu konudan konuşacaksınız Sayın 

Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ona geliyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, bakınız, Sayın Başkanım, oradan diyorsunuz ki: 

"Genel görüşme açılması kabul edildi." Kabul edilmedi. Genel görüşme... Meclis olağanüstü top
lantıya çağrıldı. İktidar sırasındaki milletvekillerimiz, toplantı yetersayısı olmasın diye kuliste çay, 
kahve içiyorlardı. Açıldı, ondan sonra, İktidar Partisi milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Ne 
zaman görüştük Sayın Başkanım?! Ne zaman görüştük?! Görüşülmedi. İşte, ben bunun feryadın-
dayım. 

- 4 3 3 -



TBMM B: 87 12 . 4 . 2006 O: 1 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - İçişleri Bakanı bilgilendirdi, genel görüşme olmadı. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Benim, burada belki onbir oniki konuşmam var. Demin 

Canikli dedi ki: "Ne zaman bu meseleleri..." Ben, bir yıllık tutanakları size takdim edeceğim Sayın 
Canikli. Ben, bir yıldan beri, birbuçuk yıldan beri oniki konuşma yapmışım burada terörle ilgili, 
gelin tedbir alalım... Sayın Canikli de -çok üzülerek ifade etmek istiyorum- çok yakışıksız bir söz 
söyledi: "Şehit cenazeleri olmasını isteyenler var." Yani, bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz?! Bu, yet
miş milyon insanın tüylerini diken diken eder Sayın Canikli. Buna ne hakkınız var?! Bu memleket
te yaşayan hiçbir vatandaşımız, şehit cenazesi olmasını arzu etmez. Nereden çıkardınız bunu?! 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Sen üzerine alınıyorsun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Nereden çıkarıyorsunuz Sayın Canikli?! Lütfen, o söz

lerinizi, geliniz, buradan tavzih ediniz Sayın Canikli. Bütün millete karşı yapılmış olan haksız bir 
ithamdır, geliniz o sözlerinizi burada tavzih ediniz. 

Bana bu konuşma hakkını verdiğiniz için Sayın Başkanım size de teşekkür ediyor, sizleri say
gıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Allah, onlara, elleriyle seni gönderdi Ümmet! 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Çelik. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk 

Partisinin Danışma Kurulu önerisi üzerinde, yine, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilinin 
İçtüzük 63'e göre Başkanlığın tutumu hakkındaki söz talebi üzerine söz almış bulunuyorum, lehin
de söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, İçtüzük 63 aynen şöyle: "Görüşmeye yer olup olmaması, Başkanı 
gündeme veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma usullerine uymaya davet, bir konuyu öne 
alma veya geriye bırakma gibi usule ait konular, diğer işlerden önce konuşulur." 

Şimdi, Danışma Kurulu önerisi gündeme geldi; lehte ve aleyhte konuşacak arkadaşlar, lehte ve 
aleyhte söz talebinde bulundular; fakat, aynı anda 4'ten çok, yani, 2 leh, 2 aleyhten çok daha fazla 
sayıda, aynı anda talep geldiği için, Başkanlık kura yöntemine başvurdu ve kura neticesinde de, ıs
rarla arkadaşlarımız çıkıp burada hakkın suiistimali gibi ifadelerle Sayın Başkanın tutumunu eleş
tirmeye çalıştılar. Bize göre, bir usul tartışmasının açılmasını gerektirecek hiçbir durum söz konusu 
değildir; yani, 4'ten fazla yapılan müracaatta, aynı anda yapılan müracaatta, bazı arkadaşlara söz 
verip bazılarına vermeme gibi haksızlığa Başkanlık düşemezdi. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Devreder... Devir, devir!.. 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Böyle bir durumun çözümü, ancak ve ancak, kurayla gerçek

leşebilirdi. Bundan dolayı, usul hakkında Başkanlığın tutumunu yerinde bulduğumuzu ifade etmek 
istiyorum. 

Bir diğer konu ise, Sayın Anadol, burada, şöyle ifadeler kullandı: Temel yasa olarak, Nüfus 
Kanunu, Çevre Kanunu, Tarım Kanunu ve sosyal güvenlikte reform mesabesindeki sosyal güven
likle ilgili ve genel sağlık sigortasıyla ilgili temel, toplumun tamamını ilgilendiren düzenlemeleri 
Genel Kurulun gündemine getiriyorsunuz diyorsunuz; yani, biz, buraya, çok sağlıklı, doğru, top
lumun tümünü ilgilendiren konuları çözmek, sorunları çözmek için görevlendirildik, millet bizi 
onun için seçti; doğru iş yaptığımıza inanıyoruz biz AK Parti olarak, burada yanlışı da ben 
göremedim, yanlış nedir? Bakınız, 3 yasama yılını geride bıraktık, 4 üncü yasama yılını da geride 
bırakmak üzereyiz. Bizim, seçim beyannamemizde, topluma, halkımıza vaadimiz var; biz, bu temel 
düzenlemeleri, bu reformları gerçekleştireceğiz sözünü verdik. Bunu başka taraflara çekmeye filan 
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gerek yok. Bizim, seçim beyannamelerimizde bunlar var. Bizim, programlarımızda bunlar açık ve 
net bir şekilde yazılmış. Şimdi de, Dördüncü Yasama Yılının sonunda, hiç yangından mal kaçırma 
filan demeye kimsenin hakkı yok. Üçbuçuk yıldır, bu taslak ve tasan üzerinde çalışmalar yapıldı. 
Bir yılı aşkın süredir, komisyonda suiistimal mi, hakkı suiistimal mi diyelim, nasıl diyelim, 
bilemiyorum, komisyonların nasıl tıkandığını da, Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmalarını takip 
eden arkadaşlarımız ve kamuoyu çok net bir şekilde görmüştür. Komisyonda da, bir yılı aşkın süre 
içerisinde bu konular tartışıldı. Şimdi, Genel Kurulun gündemine getirmeyelim gibi bir anlayış veya 
bu kadar kapsamlı, yetmiş milyonu, yetmişüç milyonu ilgilendiren bu düzenlemeleri madde madde 
görüşelim, toplumun acelesi yok, Türkiye'nin acelesi yok, bütün sorunları çözülmüş, problemleri 
kalmamış gibi bir yaklaşım tarzını bu millete nasıl anlatacaksınız?! 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Hiç görüşmeyelim o zaman! 
FARUK ÇELİK (Devamla) - Veya bu dönemin sonunda, milletimizin karşısına geçtiğiniz 

zaman, biz veya sizler, fark etmez, parlamenterler olarak, bu ana düzenlemeleri gerçekleştirmeden, 
milletimizin huzuruna nasıl çıkacağız?! 

Geçmiş dönemlerdeki yanlışlıklar ki, 1960 yılından beri tartışılan konulardır bunlar. Sağlık sis
teminin sosyalleştirilmesi, sosyalizasyon tartışmaları yıllarca yapılmış, neticede AK Parti İktidarına 
nasip olmuştur ve kararlı tutumumuz neticesinde de, bugün, Genel Kurulun gündemine, bu kapsam
lı, toplumun tümünü ilgilendiren yasal düzenlemeleri huzurlarınıza getirmiş bulunuyoruz. Çok iyi 
bir iş yaptığımıza biz inanıyoruz. Halkımızın da, bu anlamda bizi desteklediğine, bu beklentiler 
içerisinde olduğuna inanıyoruz. Ortada yanlış bir işin olmadığını ifade ederek, Başkanlığın konuy
la ilgili tutumunu da son derece yerinde bulduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çelik. 
Tutumum lehinde söz isteyen Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu. 
Buyurun Sayın Abuuşoğlu. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 63 üncü madde, bil

diğiniz gibi, Meclis oturumlarını yöneten başkanın oturum yönetme tarzıyla ilgili tartışmaları ve 
bunun hangi esaslar çerçevesinde yürütüleceğini içeriyor. 2 aleyhte, 2 lehte olmak üzere 4'er kişi, 
Başkanın tutumu hakkında görüşlerini ifade ediyor. Tabiî, Sayın Başkanın tutumuyla ilgili... İlk 
defa, Anavatan Partisi Grubu adına, CHP'nin önerisi üzerine iki müracaatımız olmuştu. Ben ve 
Sayın Muzaffer Kurtulmuşoğlu müracaat etmiştik CHP grup önerisi lehinde konuşmak üzere; ama, 
kurada bana isabet edince, ben söz hakkımı Sayın Kurtulmuşoğlu'na devretmek istedim; fakat, 
Sayın Başkanın, uygun olmadığı, kişisel söz olması dolayısıyla devredilemeyeceği noktasında 
yorumu gerçekleşti. İki kişinin de müracaat etmiş olması dolayısıyla, devir imkânına, herhalde, 
bugün, Sayın CHP Grubunun da, Sayın AK Parti Grubunun da, bu tür devir konusunda -herhangi 
bir engelleyici hükmün olmaması ve herhangi bir usule, İçtüzüğe aykırı bir davranış olmaması nok
tasında- olumlu bir yaklaşım içerisinde olduğunu zannediyorum. O bakımdan, bundan sonraki, 
Sayın Başkanımız Yakut'un ve diğer başkanvekillerinin oturumlarında, bunu bir gelenek haline 
getirmemizin yerinde olacağı kanaatindeyim, bu fikrimi baştan ifade etmek istiyorum. 

Bugün, yaklaşık -saat şu anda 5, 3'te açıldı- iki saatten beri bir şeyler üzerinde tartışıyoruz. 
Muhtemelen, halkımız neyi tartıştığımızın farkında değil; çünkü, konuşmalar o kadar birbirine zıt, 
o kadar birbiriyle ilgisiz çerçevede, boyutta yürüyor ki. İşin esası şu... Ben sayın milletvekilerinin 
de bu konuda kafa karışıklığı içinde olabileceğini dikkate alarak yeniden, baştan bir anlatayım ne 
yapıyoruz iki saatten beri. 

Bugün, AK Parti Grubu, bir Danışma Kurulu önerisiyle geldi birtakım kanunların öne çekilip 
görüşülmesiyle ilgili. Aynı zamanda, CHP Grubu da, o da kendi siyaseti açısından, hangi kanunun 
öncelikle görüşülmesi noktasında bir öneriyle geldi. Danışma Kurulundan anlaşma çıkmadı. 
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AK Partinin önerisi neydi... Şu anda yanımda 4 tanesini getirdim. Bir üniversitede okuyan öğ
rencinin yaklaşık bir sömestr boyunca okuyacağı dersleri kapsayacak derecede hacimli ve kapsam
lı 5 tane kanun. Ben size söyleyeyim bilmeyen arkadaşlarımız için. Birisi 50 madde, birisi 122 mad
de, birisi 41 madde, birisi 28 madde, birisi de 79 madde. Yaklaşık 350-400 maddelik 5 tane kanun 
tasarısı. Bunu görüşelim. Bu toplumun acil ihtiyacı olan 5 ayrı kanun tasarısı. 

Bildiğim kadarıyla, Çevre Kanunu, Tansu Çiller Hükümeti döneminden falan verilen bir 
kanun. O zamandan bu yana Mecliste beklemiş ve bugün, ne hikmetse, İktidar Partisi Grubu bunun 
çok acil olduğunun farkına varmış. Üç seneden beri nerdeydiniz çok acilse?! 

Geçelim, Çevre Kanunu, Tarım Kanunu... 
AHMET RIZA ACAR (Aydın) - Sen niye hatırlatmadın bizdeyken?! 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Nüfus Hizmetleri Kanunu... Biz o kadar acil olduğu 

konusunda fazla da aceleci değiliz. Bunların da aynı şekilde acil olduğunun farkına bugün varılmış. 
Çünkü, aşağı yukarı üç dört günden beri basından izlediğimiz kadarıyla, İktidar Partisi, çarşamba 
günü Meclisin gündemine sosyal güvenlikle ilgili kanunu taşıyacak. Basında hep bunlar çıkıyor. Biz 
de ona göre, mademki AK Parti Grubu, İktidar Partisi Grubunun sayısal çoğunluğu da var; bunu 
Meclis Genel Kuruluna, Danışma Kurulunda kabul edilmese bile, grup önerisi olarak getirir ve -
milletvekilleri zaten neyi oyladıklarının farkında değiller- oylarlar; dolayısıyla, Meclis gündeminde 
en ön sıraya alınır ve görüşülür diyerek... (AK Parti sıralarından "Ayıp oluyor ama" sesi) 

ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Ayıp olmuyor, doğrudur. 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Sen de mi öyle yapıyordun buradayken?! 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Doğrudur, doğrudur, evet, siz öyle yapıyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Buradayken sen de öyle mi yapıyordun?! 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Bana laf atmak, sana ne kazandırıyor?! Sana ne kazandırıyor 

bana laf atmak?! 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekili... 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Eğer, bu konuda... Benim hangi şartlarda çalıştığımı bilen

leriniz biliyor. 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Bakan olacak adamdın; ah, ah!.. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Terbiyesizlik yapma! 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - İade ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Tutan, lütfen... 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Şimdi, bu çerçevede, İktidar Partisi Grubu, tabiî, hangi 

kanunu öncelikle ele alacağını kendi kafasında düşünüyor; ama, biz bunu bilemeyiz. İktidar Partisi 
Grubu hangi kanunları öncelikle getirecek, biz de, ona göre hazırlıklarımızı yapalım noktasında, 
kimsenin kafasını okumak gibi bir mecburiyetimiz de yok, buna imkânımız da yok. 

Sosyal güvenlik kanunu görüşülecek bugün diye, biz o konuda hazırlıklarımızı yaptık ve kar
şımıza, alelacele 3 ilave kanun daha geliyor ve bu 5 kanunu, bu haftanın gündemine alıyoruz. Biraz 
önce Sayın Çelik "yangından mal kaçırmak değildir bu" dedi. Buna, yangından mal kaçırmaktan öte 
söylenecek başka bir şey yoktur. Siz, bu 5 kapsamlı kanunu, yaklaşık 350-400 maddelik kanunun 
tamamını, çarşamba ve perşembe günü, iki günlük çalışma süresi içerisinde gündeme getirip bun
ların yasalaşması gayreti içerisinde olacaksınız ve bundan sonra denilecek ki "bu, yangından mal 
kaçırma değildir." El insaf!.. Yangından mal kaçırma değildir; ama, mirasçıdan mal kaçırmadır bu. 
Kimse, ne yaptığımızın farkına varmasın, hangi kanunda ne gibi düzenlemeler yapıyoruz, ne gibi 
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yenilikler getiriyoruz, kimlere ne yükler getiriyoruz bunların farkına toplum varmasın, millet var
masın, alelacele, el çabukluğuyla bu kanunları Meclisin gündeminde yasalaştırıp geçirmek... Ha, 
yetmiyor, bu da bitmiyor, 5 kanunu çok acele bir şekilde gündeme getirmekle de iş bitmiyor ve bir 
de bunların temel kanun şeklinde geçirilmesi isteniyor. 

Temel kanun dediğimiz zaman, o zaman Meclisin oturup çalışmasına gerek yok. Bakın, benim 
size tavsiyem: Nasıl olsa bu kanun tasarılarını bürokratlar hazırlıyor, Bakanlar Kurulunda da birçok 
bakanın, tasarının ne getirip ne götürdüğünü yeteri kadar incelemeye vakti de yok, zamanı da yok. 
Bakanlar Kurulunda da imzalanıyor, tasarı olarak geçiyor. Meclisin, temel kanun olarak, temel yasa 
olarak bunları çıkarmak gibi bir çalışma içerisine girmesi durumunda, bırakınız Bakanlar Kurulu da 
böyle bir imza atma zahmetine katlanmasın, bürokrat hazırlasın ve Resmî Gazetede yayımlansın, 
yasalaşsın. Eğer biz bunları temel kanun olarak çıkarırsak, bürokratın hazırladığı çerçevede... Şim
di diyecekler, komisyonlarda yapıldı... Komisyonlarda -İktidar Partisi milletvekillerine soruyorum, 
İktidar Partisi komisyon üyelerine soruyorum- hangi değişikliği gerçekleştirebiliyorsunuz? 

YAHYA BAŞ (İstanbul) - Çevre Kanununun tamamını değiştirdik. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Hayır, bakanın ve bürokratın razı olmadığı bir maddeyi 

değiştirebiliyor musunuz?! Çok çalıştık, çok görev yaptık o komisyonlarda. İktidar Partisi üyesi 
olarak teklif verenlere... Sayın bakan bürokratına dönüp bakıyor, bürokrat "yok" anlamında kaşını 
kaldırınca, sayın bakanın yaptığı iş "katılamıyoruz..." İktidar Partisi üyesi olmasına rağmen, verilen 
değişiklik önergesinin hangisi bugüne kadar geçti?! O sıralarda, görev yaptığım dönemlerde bir 
değişiklik teklifini geçirebilmek için alnımızın damarı çatlıyordu. Siz, ülkeyi, çıkardığımız kanun
larla idare ettik, idare ediyoruz zannediyorsunuz; halbuki, bürokratlar sizi de idare ediyor, ülkeyi de 
idare ediyor. 

Biz, bunun için, bunların temel yasa çerçevesi içerisinde ele alınmasına taraftar değiliz. Enine 
boyuna tartışılsın, millete, ne gibi yeni yükler geliyor ne gibi yeni avantajlar sağlanıyor, bunlar, 
açıkça, toplumun gözü önünde, el çabukluğu olmadan tartışılsın, geçirilsin. Biz bunları istiyoruz. 
Zaten, bu tartışma da, Sayın Başkanın tutumuyla ilgili 63 üncü madde kapsamındaki tartışma da 
buradan kaynaklanıyor; hazmedemiyoruz böyle bir Meclis çalışma tarzını. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Abuşoğlu. 
Sayın Anadol, tutumum hakkındaki görüşüm değişmedi. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Değişmedi... 

V.- ÖNERİLER (Devam) 
A) SİYASÎ PARTİ GRUP ÖNERİLERİ (Devam) 
L- (10/221), (10/303), (10/304) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin öngörüş-

melerinin birleştirilerek yapılmasına ve görüşme gününe ilişkin CHP Grup önerisi (Devam) 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi reddedilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.06 
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ÎKtNCÎ OTURUM 
Açılma Saati: 17.23 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 87 nci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

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

Öneriyi okutuyorum: 
V.- ÖNERİLER (Devam) 

A) SİYASÎ PARTİ GRUP ÖNERİLERİ (Devam) 
2.- Gündemdeki sıralama ile 1102, 1052, 1123, 1139 ve 871 sıra sayılı kanun tasarılarının İç

tüzüğün 91 inci maddesi gereğince temel kanun olarak görüşülmesine ve çalışma saatlerinin 
yeniden düzenlenmesine ilişkin AK Parti Grup önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulu; 12.04.2006 Çarşamba günü (bugün) yaptığı toplantıda siyasî parti grupları 

arasında oybirliği sağlanamadığından, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince, Grubumuzun 
aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Eyüp Fatsa 
Ordu 

Grup Başkanvekili 
Öneri: 
Gelen Kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan ve gündemin "Kanun Tasarı ve 

Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 15 inci sırasında yer alan 1102 sıra sayılı 
kanun tasarısının bu kısmın 6 ncı sırasına, 311 inci sırasında yer alan 1052 sıra sayılı kanun 
tasarısının 7 nci sırasına, 344 üncü sırasında yer alan 1123 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci 
sırasına, 356 ncı sırasında yer alan 1139 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu sırasına, 17 nci sırasın
da yer alan 871 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu sırasına alınması, bu tasarıların, ilişikteki cet
velde belirlenen bölümler halinde, İçtüzüğün 91 inci maddesi gereğince temel kanun olarak 
görüşülmesi, 18.04.2006 Salı ve 19.04.2006 Çarşamba günleri sözlü sorular ve diğer denetim 
konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi, Genel Kurulun 18.04.2006 
Sah günü 15.00-23.00, 19.04.2006 Çarşamba günü 15.00-21.00,20.04.2006 Perşembe günü 14.00-
21.00 saatleri arasında çalışması önerilmiştir. 

1102 SIRA SAYILI 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUN TASARISI 

BÖLtİMLER 

1. BÖLÜM 
2. BÖLÜM 
3. BÖLÜM 

MADDELER 

1 ilâ 25 inci Maddeler 
26 ilâ 37 nci Maddeler 

38 ilâ 45 inci Maddeler= 8 
(Geçici 1 ilâ 5 madde dahil)= 5 

TOPLAM MADDE SAYISI: 

BÖLÜMDEKI 
MADDE SAYISI 

25 
12 

13 

50 
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BÖLÜMLER 

1. BÖLÜM 
2. BÖLÜM 

1052 SIRA SAYILI 
TARIM KANUNU TASARISI 

MADDELER 

1 ilâ 13 üncü Maddeler 
14 ilâ 26 ncı Maddeler= 13 

(Geçici 1 ilâ 2 dahil)= 2 
TOPLAM MADDE SAYISI: 

BÖLÜMDEKİ 
MADDE SAYISI 

13 

15 

28 

BÖLÜMLER 

1. BÖLÜM 
2. BÖLÜM 
3. BÖLÜM 
4. BÖLÜM 

1123 SIRA SAYILI 
NÜFUS HİZMETLERİ KANUN TASARISI 

MADDELER 

1 ilâ 14 üncü Maddeler 
15 ilâ 34 üncü Maddeler 
35 ilâ 53 üncü Maddeler 

54 ilâ 75 inci Maddeler= 22 
(Geçici 1 ilâ 4 dahil)= 4 

TOPLAM MADDE SAYISI : 

BÖLÜMDEKİ 
MADDE SAYISI 

14 
20 
19 

26 

79 

1139 SIRA SAYILI 
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUN TASARISI 

BÖLÜMLER 

1. BÖLÜM 
2. BÖLÜM 
3. BÖLÜM 
4. BÖLÜM 
5. BÖLÜM 
6.BÖLÜM 

BÖLÜMLER 

1. BÖLÜM 
2. BÖLÜM 

MADDELER 

1 ilâ 13 üncü Maddeler 
14 ilâ 42 nci Maddeler 

43 ilâ 59 uncu Maddeler 
60 ilâ 78 inci Maddeler 
79 ilâ 98 inci Maddeler 

99 ilâ 109 uncu Maddeler= 11 
(Geçici l-13dahil)= 13 

TOPLAM MADDE SAYISI: 

871 SIRA SAYILI 
ÇEVRE KANUNU TASARISI 

MADDELER 

1 ilâ 22 nci Maddeler 
23 ilâ 26 ncı Maddeler= 4 

1 ilâ 10 Ek Maddeler= 10 Madde 
1 ilâ 6 Geçici Madde= 6 

TOPLAM MADDE SAYISI: 

BÖLÜMDEKİ 
MADDE SAYISI 

13 
29 
17 
19 
20 

24 

122 

BÖLÜMDEKİ 
MADDE SAYISI 

22 

20 

42 
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BAŞKAN - AK Parti grup önerisinin aleyhindeki müracaatlar önce olduğundan dolayı ve 5 
müracaat olduğu için, kura çektiriyorum: Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu, Denizli Millet
vekili Ümmet Kandoğan. 

Sayın Abuşoğlu, buyurun. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, değiştirebilir miyiz Muzaffer Beyle? 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Abuşoğlu, biraz önce, aynı konuyla ilgili tavrımız ortada. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Kurayı yeniden çekin; geçen sefer böyle bir uygulama oldu zaten. 
MUSTAFA ÖZ YÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, bu kura nereden çıktı?! 
BAŞKAN - Sayın Abuşoğlu, konuşmak istemiyor musunuz? 
MUSTAFA ÖZ YÜREK (Mersin) - Nereden çıktı bu kura Sayın Başkan?! 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Muzaffer Beye devredebilirsem, Muzaffer Bey konuşsun. 
BAŞKAN - Hayır Sayın Abuşoğlu, biraz önce tavrımızı belirledik o konuda. 
MUSTAFA ÖZ YÜREK (Mersin) - Gruplar adına söz veriliyordu hep, ne oldu?!. 
Ya, tombala Meclisi mi bu kardeşim?! Tombala işi konuşma mı olur; nereden çıktı ya?! Sayın 

Başkan, bu tombala nereden çıktı?! AKP olarak, tombalacılığı soktunuz Meclise ya! Tombalayla mı 
iş yapacağız arkadaşlar; ne biçim iş bu?! 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Tombalayı Parlamentoda çekiyorlar şimdi! 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İktidar Partisi 

Grubunun önerisi aleyhinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygılarımla selamlarım. 
Sayın milletvekilleri, Meclisin çalışma düzeninin, en verimli iş üretecek ve millet adına, ülke 

adına en faydalı hizmetleri üretecek şekilde yürütülmesinde fayda vardır. Bunun için de, İçtüzüğün 
düzenlemiş olduğu çerçeve, herhangi ve bugüne kadar uygulamalar sonucunda görülen birtakım ek
sikliklerine rağmen, bugünkü İçtüzüğümüz, oldukça yararlı bir çerçeve sunmaktadır bize; ancak, bu 
çerçeve, özellikle kanun tasarılarının görüşmeleri usulünde, sayın İktidar Partisinin önerileri, zaman 
zaman bu İçtüzük hükümlerinin hilafına, her ne kadar İçtüzük imkân veriyor da olsa, genel esas
ların dışına zaman zaman taşma eğilimi ve istidadı gösteriyor. Bu da, görüşülen tasarıların, temel 
yasa çerçevesine oturtulup, her yasayı bu temel yasa çerçevesinde görüşülmesini kısaltmak, Meclis 
çatısı altında bu tasarıların yeterince ele alınmadan, bir an önce, aceleyle kanunlaşarak, milletvekil
lerinin yaptıkları işin zevkine varmadan, milletvekillerinin toplum adına, ülke adına yapılması 
gereken birtakım değişiklik tekliflerine meydan vermeden, bu yolu da tıkayarak, temel yasa çer
çevesinde görüşülmesi, kanaatimce uygun olmayan bir tarzdır; çünkü, adı üzerinde, temel yasa 
diyoruz ve bu temel yasanın da, çok iyice ve etraflıca, üzerinde çok hassas bir şekilde, âdeta didik 
didik edilerek, tasarıların konuşulması, görüşülmesi, ileride meydana gelecek aksaklıklara meydan 
vermemek üzere, bunlar üzerinde İçtüzüğün verdiği imkânlar çerçevesinde değişiklik önergeleri 
verilerek, en mütekâmil bir çerçeve içerisinde tasarıların bu çatı altında kanunlaşmasıdır. Ama, ne 
yazık ki, temel yasa çerçevesine oturtulup, meseleler ve tasarılar yeterince görüşülmeden, yeterin
ce irdelenmeden, ne getirip, ne götürdüğü, millet adına, toplum adına ne gibi maliyetler yüklediği, 
fazla da incelenmeden, kısa sürede geçirilmesi sonrasında zaman içerisinde kaçınılmaz bir şekilde, 
eksiklikler ve uygulamadan doğan aksaklıklar içermesi kaçınılmazdır. Bundan dolayı, İktidar Par
tisinin bugünkü önerisi karşısında tavır almamak mümkün değil. 

Sadece bir kanun tasarısı olsa, bugün temel yasa temeline oturtulmaya çalışılan bir kanun 
tasarısı da değil, 5 tane ayrı kanun tasarısı var. Bunların bir kısmı, çok eskiden beri Meclis gün
deminde, daha önceki iktidarlar döneminde Meclise sunulmuş ve bunlardan birisi, 2005 yılı 
içerisinde Meclise sunulmuş, dolayısıyla, sunuldukları günden bu yana, Meclis gündeminde bek
liyor. Bunların yasalaşması noktasında da, İktidar Partisinin herhangi bir acelesi, herhangi bir önem 
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atfı söz konusu olmamış; ama, bugün birdenbire, âdeta, ilham gelirmişçesine, İktidar Partisi Grubu 
bunların acil ve öncelikli yasa olması noktasında bir fikre ulaşmış, âdeta, kafalarda şimşekler çak
mış; bunlar önemlidir, bunlar bir önce yasalaşmalıdır ve bir an önce yasalaşmasını sağlamak için de 
ne yapmak gerekir; bunları temel kanun çerçevesine oturtturmak gerekir. 

Evet, elbette temel kanun çerçevesi, İçtüzüğün verdiği bir imkândır, bunu zaman zaman kul
lanmak gerekir; ama, birdenbire, durup dururken, 5 tane birden yasayı, temel yasa çerçevesine 
oturtturup, burada alelacele kanunlaştırmaya çalıştığımız zaman, biraz önceki konuşmalarımda da 
bahsettim, bir kere, milletvekilleri, konular üzerinde bihakkın konulara vakıf olmadan, herhangi bir 
görüş ileriye sürmeden, ülke adına, seçmen adına, vatandaş adına ne getirip ne götürdüğünün pek 
farkına varmadan kanunlaşacaktır. 

Elbette, bir tasarının kanunlaşması çerçevesinde takip edilen belli bir prosedür vardır; ama, ne 
yazık ki, bu prosedür çerçevesi içerisinde bunları, bir de temel yasa hükmü içerisinde ele aldığımız
da, bürokratik mekanizmanın bize sunduğu tasarıyı, içerisine siyasî bakış aktarmadan, içerisine par
tilerin siyasî yaklaşımları dere edilmeden kanunlaştırmış olacağız. 

Yarın bu tasarıların ortaya çıkardığı, toplum adına ortaya çıkan bir mükellefiyet, toplum adına 
ortaya çıkan bir maliyet milletvekillerine sorulacaktır doğrudan doğruya, bunun cevabını millet
vekili vermek zorunda kalacaktır. Halbuki, bu tasarılardan herhangi biri temel yasa çerçevesinde ele 
alınıp yasalaştığı zaman, milletvekilinin hiçbir dahli olmadan yasalaşmış olacaktır. Yann seçmenin 
karşısına çıktığım zaman, yeni sosyal güvenlik reformu benim adıma ne gibi maliyetler getirdi 
bana, bana ne gibi yeni mükellefiyetler yükledi veya benden sonrası, çoluk çocuğuma ne gibi im
kânlar sağlıyor denildiğinde, ben, bunlara yeteri kadar cevap verebilecek miyim, milletvekilleri 
bunlara yeteri kadar cevap verebilecek mi; hayır. 

Elimizde bir liste var İktidar Partisinin hazırladığı. Sosyal güvenlik kurumu kanun tasarısının 
ilk 25 maddesi bir bölüm halinde konuşulacak; yani, 25 maddenin içeriğine milletvekilleri vâkıf ol
madan, bu 25 madde üzerinde değişik konularda fikirlerini ve görüşlerini ve varsa değişiklik teklif
lerini verme fırsatı doğmadan, gruplar adına kalkıp sadece bir kişi konuşacak. 25 maddeyi, biz, 10 
dakikada tartışacağız. Buradaki söylenen sözler o kadar özet de olsa, o kadar kanunun ana ruhunu 
kapsayacak tarzda da olsa, 25 maddenin 10 dakika içerisinde tartışılması, eksikliklerinin ve yanlış
lıklarının ileriye sürülmesi, görüşülmesi mümkün müdür; elbette değil. 

Ondan sonraki 12 madde, yine, gruplar adına birer kişinin konuşmasıyla, daha sonraki 13 mad
de de gruplar adına birer kişinin konuşmasıyla, 10'ar dakikalık konuşmalarla geçiştirilecek. 

O zaman, İktidar Partisinin bu tutumu dolayısıyla, ben diyorum ki, bunları hiç görüşmeye 
gerek yok o zaman. Bürokrasi otursun, kanun tasarılarını hazırlasın... 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Meclis ilga oldu zaten. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Komisyonlarda zaten değişiklik yapma yetkisi yok millet

vekilinin. İster muhalefet partisi üyesi olsun komisyondaki üye ister iktidar partisi üyesi olsun, mil
letvekilinin kâğıt üzerinde olan; fakat, fiiliyatta hiç işlemeyen, hiç kullanılmayan, iktidar partisi 
üyesi olup da, gelen tasanlar üzerinde komisyonlarda muhalif görüş serdeden milletvekillerine de, 
parti içi muhalefet yapıyorsun, diye genel başkandan dahi azar işitilme noktasında engellenen mil
letvekillerinin çalışma sistemi çerçevesinde Genel Kurulun huzuruna gelen bu tasanlar, milletvekil
lerinin ve siyasî sorumluluğu üstlenen kişilerin herhangi bir katkısı olmadan, herhangi bir değişik
lik teklifinin dikkate alınmasına imkân verilmeden Genel Kurula sunulmakta, Genel Kurula inmek
te. Bir de, Genel Kurulda, bu şekilde, temel yasa çerçevesi ele alındığında, Meclisi tamamıyla by-
pass eden bir sistemde yasa çalışması yapılmış olmaktadır. O zaman, Meclisin bir günlük çalış
masının maliyeti ortadadır. Bu maliyete bu millet niçin katlanıyor; benim adıma kanun çıkarılsın, 
benim lehime, ülkenin lehine, ülkenin ilerisi için, ülkenin geleceği için kanun çıkarılsın diye bu 
maliyete katlanıyor. Meclisin böyle bir katkısı olmayacaksa, her gün Meclisin çalışmasının getirdiği 
maliyete millet niçin katlanıyor?! 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Abuşoğlu, buyurun. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum. 
Bürokrat hazırlasın, bakanın oluru nasıl olsa almıyor. Çoğu zaman, bakanların aklının er

mediği, bakanların aklı erse bile yeteri kadar inceleme fırsatı, inceleme vakti bulamadığı bir ortam
da, bürokratın kanun tasarısı, bakanlığın değil bürokratın kanun tasarısı, Bakanlar Kurulu tasarısı 
haline geliyor. Bakanlar Kuruluna gelen bir tasarıda, herhangi bir bakanın bu tasarıyı okuyup bu 
konuda kendi fikrini söylemesine hiç rastgelinmiş midir; hayır. Çünkü, bir bakanın getirdiği tasarıya 
bir başka bakanın itiraz etmesi veya muhalif görüş serdetmesi alışılagelmiş bir uygulama değildir. 
Öyle ise, bürokrasinin hazırladığı kanun tasarısı Bakanlar Kurulu tasarısı haline geliyor. O Bakan
lar Kurulu; ki, siyasî sorumluluğu üstlenmiş, yerine göre Yüce Divanda yargılanma yolu açık, 
yerine göre millete gidip hesap verecek, seçim sandığında bunun hesabı görülecek bir kişi olarak... 
Bakanlar Kurulu üyelerinin de herhangi bir dahli yoksa, milletvekillerinin tasarılar üzerindeki 
müdahalesi temel yasa çerçevesi içerisinde de bu şekilde engelleniyorsa, o zaman, milletvekiline de 
gerek yok, Meclisin çalışmasına da gerek yok; kapatalım Millet Meclisini, milletvekillerini de, ev
lerine, bölgelerine, memleketlerine gönderelim, bürokrasi hazırlasın ve Resmî Gazetede yayım
lanarak kanunlaşsın. Böyle bir Meclis çalışma sistemi olmaz arkadaşlar. Böyle bir Meclis çalışması 
içerisinde yürütülecekse bu işler... Bilirsiniz, bazı oyunlar vardır, üçkâğıt oyunları; el çabukluğuy-
la üçkâğıt açılır. Bu tutum, âdeta bana onu çağrıştırıyor; el çabukluğuyla, üçkâğıt ortamı içerisinde 
yasa çalışması yapmak durumuyla karşı karşıya kalıyor Meclis. Ben, bunu, Meclisin mehabetine 
yakıştıramıyorum. Meclisin, bu milletin sorumluluğunu, sadece bugünkü sorumluluğunu değil, 
gelecekteki sorumluluğunu da üstlenmiş... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Abuşoğlu, lütfen... 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - ...bir kurum olarak ve milletvekili olarak kendimize yedir-

mememiz gerektiğini ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Abuşoğlu. 
AK Parti grup önerisi aleyhinde söz isteyen Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan. 
GÜROL ERGÎN (Muğla) - Yani, CHP'ye konuşma yok bundan sonra! 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. AK Parti grup önerisinin aleyhinde konuşacağım. 
Değerli milletvekilleri, dün akşam, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Toplu Konut 

İdaresiyle ilgili bir kanun teklifini görüşüyorduk. Saat 21.30 sularında, iki kez istenen toplantı yeter
sayısı bulunamadığı için, Meclis, çalışmalarını tamamlamak mecburiyetinde kaldı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerinin nasıl bir çalışma içerisinde olduklarını 
gösteren, bundan daha iyi bir gösterge yok. AK Parti milletvekilleri, kendi hükümet tasarılarına, 
kendi milletvekillerinin hazırlamış olduğu tekliflere dahi sahip çıkamayacak durumda. Dün akşam, 
bunu, çok açık ve net bir şekilde gördük ve 357 kişilik AK Parti Grubu burada toplantı yetersayısını 
bulunduramadığı için, Meclis kapanmak mecburiyetinde kaldı. 

Ben, bugün, Meclise gelirken, dünden yarım kalan bu kanunun görüşüleceğini düşünerek gel
dim ve hazırlıklarımı da buna göre yaptım ve gündemde olan diğer konuları çalışarak geldim; ama, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine gelince, bir AK Parti Grubu -Danışma Kurulu- önerisi hepimizin 
önünde. 
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Şimdi, ben soruyorum; bütün milletvekillerine, özellikle AK Parti milletvekillerine soruyorum: 
Değerli milletvekillerim, sevgili kardeşlerim; bugün sizin huzurunuza getirilen ve temel yasa olarak 
görüşülmesi istenen bu tasarılarla ilgili olarak kaç milletvekilimizin bilgisi var?! Sizlere soruyorum: 
Kaç arkadaşımız, bu tasarılan okuyarak şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi sıralarında 
oturuyor?! Kaç İktidar Partisi milletvekili, bugün, bu tasarılarla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde katkı sağlayacak?! İnanıyorum ki, çok az milletvekilimiz bu kanun tasarılarını okudu, 
çok az milletvekilimiz bu kanun tasarılarıyla ilgili olarak bilgi sahibi. 

Çok enteresandır -biraz önce, buradaki kavaslara da sordum- 1139 sıra sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı var mı şu anda kavaslarımızın elinde, Meclisimizde? 
Soruyorum; yok. Yok... Şimdi, bir milletvekilimiz, Meclise gelen bir milletvekilimiz, bu kanun 
tasarısını görmek istese, bakmak istese, çalışmak istese, şu anda, Genel Kurulda bu yok arkadaşlar... 

RECEP KORAL (İstanbul) - Odanda var. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Odamda var; ama, ben, bugün, buraya gelirken, 1139 sıra 

sayılı kanun tasarısı görüşülecek diye gelmedim ve şu anda, Genel Kurulda soruyorum, yok, Sayın 
Milletvekilim. Yok. Şu anda, Genel Kurulda, bu kanun tasarısı yok, bulunamadı. Yarım saatten beri 
bekliyorum, getiremediler; ellerinde mevcut değil. Böyle bir çalışmayla nereye varacaksınız sayın 
iktidar milletvekilleri, ne yapmak istiyorsunuz, ne elde etmek istiyorsunuz; çok merak ediyorum. 
Yani, allahaşkına şu Tanm Kanunu Tasarısı 28 madde, nasıl bunu temel kanun olarak kabul eder
siniz?! Bunun neresi temel kanundur değerli milletvekilleri?! 28 madde, allahaşkına!.. Yani, Al
lah'tan korkun, Tarım Kanunuyla ilgili, muhalefet olarak, bizler, gelip burada bir şeyler söylesek, 
biraz katkı vermeye çalışsak ne kaybınız olacak?! Geçenlerde Kredi kartlarıyla ilgili -yine söy
lüyorum, söylemek ihtiyacı hissediyorum- yalvardım, beş konuşma yaptım şurada bir muhalefet 
milletvekili olarak, Merkez Bankasına bu yetkiyi verirseniz yanlış yaparsınız, Merkez Bankasının 
üzerinde bankalar baskı kurarlar, faiz oranlarını yüzde 4, 5, 6 olarak ilan ederlerse ne yapacaksınız 
dedim. İktidar sıralarından "olmaz öyle şey, Merkez Bankası yapmaz" dendi, yüzde 5,75 ve gecik
me faizi yüzde 6,88 yaptı. Yani, bizi dinleseydiniz o gece, o akşam, bizim sesimize kulak vermiş ol
saydınız, bugün, milyonlarca kredi kartı mağdurlarının yeni bir mağduriyet içerisine girmelerinin 
önüne geçme imkânınız vardı. 

Şimdi, temel yasayla ilgili, biliyorsunuz, geçen dönem, Meclisin kapanmasına yakın olan gün
lerde, birçok kanun tasarısını da temel kanun olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine getirdiniz. 
Muhalefet olarak biz, bu tutumunuzu reddederek Türkiye Büyük Millet Meclisini terk ettik ve terk 
etmeden önce de şunu "yanlış yapıyorsunuz, muhalefetin önerilerini dikkate almadan geçen bu 
kanunlar Anayasa Mahkemesinden, Sayın Cumhurbaşkanından geri döner" demiştik. Bakın, en çok 
dönen kanunlar, hem Sayın Cumhurbaşkanından hem de Anayasa Mahkemesinden, o dönemde 
temel yasa olarak görüştüğünüz ve muhalefetin bu sıralarda olmadığı dönemde kabul ettiğiniz 
kanun tasarıları. 

Şimdi, Türkiye'nin büyük çoğunluğunu ilgilendiren Sosyal Güvenlik Kurumu Kanun Tasarısı 
Bütçe Planda görüşülmüş. Ben, muhalefet milletvekillerinin şerhlerini de okudum; çok güzel gerek
çeler; tebrik ediyorum kendilerini; tam, 4 sayfa; bakınız, bu kanun tasarısıyla ilgili 4 sayfalık eleş
tirileri var; çok da haklı eleştiriler, birçoğuna da gönülden katılıyorum, olmaması lazım; ama, siz 
biraz sonra burada, geleceksiniz, muhalefetin sesini kısarak, bu maddeler üzerindeki düşüncelerini 
öğrenmeden, katkısını almadan ve buradan kalkan parmaklarla, bu kanun taşanlarını geçirecek
siniz. Ancak, ben iddia ediyorum ki, bu yaptığınız etik değil, bu yaptığınız, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin sağlıklı bir çalışma ortamı içerisinde çalışarak geçirdiği kanunlar olmayacaktır. O 
nedenle, geliniz, bu yanlıştan vazgeçiniz, bu grup önerinizi geri çekiniz. 

Bakınız, elbette, bu kanunların gelmesi lazım, sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında 
toplanması hepimizin arzusu, isteği; ancak, bunu alelacele buradan geçirecek olursanız yanlış 
yaparsınız. 
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Bakınız, Türkiye'nin gündeminde, sizlerden kanun teklifleri, tasarıları bekleyen çok kesimler 
var. İşte, bu sene haziran ayı geliyor; üniversite imtihanlarında, hükümetinizin gelişinden itibaren 
dördüncü yıl. İktidara gelirken "imam-hatip liselerinin, meslek liselerinin diğer liseler gibi, diğer 
lise mezunları gibi, öğrencileri gibi, eşit şartlar altında üniversite imtihanına girmesini sağ
layacağız" dediniz. Oy istedik hep beraber, ben de istedim. Ne oldu?! Dördüncü yıl değerli millet
vekilleri!.. İşte, bu sene de büyük bir ihtimalle seçim olacak; nasıl gideceksiniz halkın önüne?! O 
meslek lisesi mensuplarına, imam hatip lisesi mensuplarına ne cevap vereceksiniz, ben merak 
ediyorum. 

Türban meselesini hep söylediniz, ne oldu?! İşte, iktidarınız; geldiniz gidiyorsunuz. Bu 
meseleleri çözmeden, yarın, vatandaşın önüne, oy aldığınız o kesimlerin önüne nasıl çıkacaksınız, 
onlara nasıl cevap vereceksiniz?! Yıllardır, o meseleler üzerinden siyaset yapan insanlar olarak, hal
kın huzuruna nasıl varacaksınız?! Ben bunları merak ediyorum; getiriniz bunları, bunlar da gelsin 
değerli milletvekilleri, nerede?!. Haziran ayı geldi, üniversite imtihanı yaklaştı, ne olacak değerli 
milletvekilleri?! 

YÖK'le ilgili "altı oniki ay içerisinde YÖK yeniden yapılandırılacak..." Ne oldu; bitti, iktidar 
döneminiz sona eriyor; ne zaman yapacaksınız?! Milyonlarca insan bunu bekliyor, hangi gün bun
ları Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getireceksiniz?! 

Bakınız, elimde Tekel işçilerinin Türkiye'nin değişik yerlerinden gönderdikleri fakslar var. 
Tütün üreticileri bitti. 550 000 tütün üreticisi, 250 000 tütün üreticisine düştü. Geçenlerde buradan 
da alelacele bir kanun geçirildi; muhalefetin ısrarlı çalışmaları neticesinde bir miktar düzeltildi, an
cak, derde deva değil. Bitti, tütün üreticisi yok oldu ve şimdi, işyerleri de kapatılıyor, binlerce işçi 
feryat ediyor. 

Bakınız, elimde Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının yazısı var. Müdafi olarak tayin ettiğimiz 
avukatların ücretleri üç aydan beri ödenmemiş. "Avukatlık yapmayacağız" diyorlar. Avukat tutma 
imkânı olmayan insanlara tutulan avukatlık ücreti bedellerinin, üç aydan beri 17 000 avukatın üc
retinin ödenmediği söyleniyor. İşte elimizde yazılar... 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin gündeminde çok önemli konular var, onlar ne zaman Tür
kiye'nin, Meclisin gündemine gelecek merak ediyorum. Carî açık, bakınız, yeni açıklandı. Korkunç 
bir tabloyla karşı karşıyayız. Ocak-şubat aylan cari açığı 5,9 milyar dolar, bir yıl geriye gidecek 
olursa, 25,3 milyar dolar! Cari açığı finanse ettiğinizi söylüyorsunuz; ama, dünyadaki son nakit 
değişikliklerini göz önüne alacak olursanız, önümüzdeki günlerde cari açığın Türkiye için ciddî bir 
tehlike olmak üzere olduğunu çok açık bir şekilde göreceksiniz. Bakınız, kritik sınır gayri safî yur
tiçi hâsılanın yüzde 4'üdür. Bugünkü bu rakamlar yüzde 7'nin üzerine çıkmıştır. Yüzde 4 kritik eşik
ken, yüzde 7'nin üzerine çıkılan bir carî açıkla hükümet olmanız mümkün değildir!.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen, teşekkür için açıyorum. 
Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Hemen toparlıyorum. 
Bakınız, fındık üreticisi Karadeniz'de perişan. 7 000 000 lirayla açılan fındık fiyatları bugün 4 

250 000 liraya kadar düşmüştür. 
FARUK KOCA (Ankara) - Biz mi açtık?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet, 4 250 000 liraya düştü ve fındığın açıldığı zaman 

ben oradaydım. 
FARUK KOCA (Ankara) - Onu biz mi açtık?! 
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ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Milletvekillerimizin, 7 000 000 lira başfıyat meselesini 
nasıl alâyi vala ile Türkiye'ye duyurduklarını çok iyi biliyorum. Hadi, bugün gidin bakalım 
Karadeniz'e fındık üreticisi ne durumda; hâlâ fındık ücretlerini, paralarını alamayan yüzbinlerce fın
dık üreticisi feryat ediyor. Bunların dertlerine derman olmak için ne yapacağız? 

Değerli milletvekilleri, disiplin affı. Bakınız, benim de kanun teklifim, sonra hükümet de bir 
kanun tasarısı getirdi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine geldi. Nerede bu kanun tasarısı 
ve teklifi?! Yok oldu, buharlaştı gitti. Yine, güvenlik güçlerimizle, Silahlı Kuvvetler mensuplarımız
la ilgili kanun teklifleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin öncelikle gündemine alınmasıyla ilgili ar
kadaşlarımız önerge verdiler; burada reddedildi. 

Bakınız, bunlar Türkiye'nin öncelikli meseleleri, milyonlarca insanı ilgilendiren temel 
meseleler. Siz, hepsini bir kenara bırakacaksınız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
AK Parti grup önerisi aleyhinde, Samsun Milletvekili Sayın Haluk Koç; buyurun. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başkana teşekkür 

ediyorum. Gerçekten garip bir uygulama içindeyiz. Bu uygulamayı tekrar değerlendirerek zaman 
kaybetmek istemiyorum; ama, bir Anamuhalefet Partisi 154 milletvekiliyle kendi getirdiği grup 
önerisinin savunmasını dahi yapamıyor. Garip bir uygulama içindeyiz. O anda kimin aklına eserse 
konuşmak için başvuruyor ve bir kura yöntemine başvuruluyor. İçtüzükte hiçbir şekilde yeri ol
mayan bir uygulama. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Tombala! 
HALUK KOÇ (Devamla) - Bunu takdirlerinize sunmak istiyorum değerli arkadaşlarım. 
Burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Annç'a da seslenmek istiyorum: Bir an 

önce, Sayın Başkan, bu konuya bir uygulama çerçevesi içerisinde bir düzenleme getirmek zorunda. 
Yoksa, seyredenler açısından da, kendimiz açısından da, Parlamentoyu gülünç duruma düşürüyoruz 
değerli arkadaşlar; bunu belirtmeden geçemeyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, temel yasa kavramı üzerinde, biliyorsunuz, geçen yasama yılı son 
günlerinde, İçtüzük değişikliği sırasında geniş tartışmalar oldu. Ben, o boyuta tekrar girmeyeceğim; 
ama, uzun yasaların görüşülmesi sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir sıkıntı olmadığını, 
en basitinden Türk Ceza Yasasının görüşülmesi sırasında, bir uzlaşma çerçevesi içerisinde gerçek
leştirdiğimizi hatırlatmak istiyorum. 

Şimdi, burada üzülerek görüyorum, burada üzülerek görüyorum; bakın, bir tarım kanunu 
tasarısı, burada, 28 maddelik bir tarım kanunu tasarısı, 28 maddelik kanun tasansını bile, bir temel 
kanun kavramı içerisinde bize getirmek ihtiyacını duyuyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, yani, bir şeyden çekiniyorsunuz; köylünün sorununun burada dile getiril
mesinden çekiniyorsunuz. O zaman, eski Tarım Bakanı Sayın Sami Güçlü'nün günahı neydi değer
li arkadaşlarım?! Yani, Tarım Bakanı çok mutlu, çok mutlu; demin, iki eliyle yoklamaya katılıyor
du; çok mutlu; çünkü, hiç görüşülmeden, çiftçi traktörüne mazot koyamazken, 5 teneke buğdaya, 5 
teneke buğdaya 1 torba gübre alabilirken, bu sorunlar burada dile getirilemeyecek ve tarım, Türkiye 
gibi bir ülkede, devlet desteğinin tamamen dışında, serbest piyasa ekonomisi koşullarına bağ
lanacak ve bu kanun buradan geçecek ve siz içinize sindireceksiniz ve biz de, bu kanunu çıkartmış 
olacağız, gerçekleştirmiş olacağız. Değerli arkadaşlar, bu, doğru bir yol değil, bu, demokratik bir 
yol değil. 
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Sayın Çelik, biraz sonra konuşacak; cevap vermesi açısından, kendisine ben bir söz iletmek is
tiyorum: Bizim programımızda bunlar var, biz doğru yapıyoruz... Siz öyle inanacaksınız, çok doğal
dır; kendi programınızı buraya taşıyacaksınız. Yani, sizin söylediğiniz doğrular, başkaları için doğ
ru olmayabilir veya... 

EYÜP FATSA (Ordu) - Sizde de var Sayın Başkan. 
HALUK KOÇ (Devamla) - . . . bizim, sizin eksikleriniz konusunda, sizi uyarıcı birtakım görüş

melerimiz, katkılarımız olabilir; ama, bunlara gerek yok, bunlara gerek yok, bizim dediğimiz doğ
ru; bu ekspres yolda, biz, bu kanunları çıkartacağız... Değerli arkadaşlarım, o zaman şu yazıyı 
değiştirelim; şu yazıyı değiştirelim. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin mi, egemenlik kayıtsız şart
sız iktidarların mı?! Değerli arkadaşlarım, bakın, yanlış içindesiniz. Yasama organı çalışma 
düzeninde ciddî bir sıkıntı içindeyiz. 

Dün, Sayın Çalışma Bakanı Cumhuriyet Halk Partisi Grubunu ziyaret etti; Sayın Faruk Çelik 
yanındaydı; ben toplantının bir bölümünde katıldım. Sayın Topuz karşıladılar. Konuyla ilgili millet
vekili arkadaşlarımız vardı ve orada, sadece, sosyal güvenlik kurumunun çatı kanunu ve genel sağ
lık sigortasına dönük uygulamayla ilgili zaten kafanızda bir plan var, mütebessim ifadenizden o bel
li oluyordu Sayın Çelik; ama, muhalefete de bir uğrayalım canım, bir uzlaşma havası, manzarası 
sunuverelim basına gayreti içindeydiniz, bu görevi yapma gayretindeydiniz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Haber olsun televizyonda... 
HALUK KOÇ (Devamla) - Sizi bilmiyorum; ama, Sayın Çalışma Bakanı, herhalde, bu teklif

lerin yanına tarımla ilgili, çevreyle ilgili, nüfus idaresiyle ilgili kanunların da temel yasa olarak 
getirilmesinden, sanıyorum, mahcup olmuştur, onun mahcubiyetine sebep oldunuz. 

Değerli arkadaşlarım, temel toplumsal alanları düzenleyen yasa tasarıları... Tartışmak, 
muhalefetin görüşlerini almak, bunlar önemlidir. Sayın Başbakanı tek adam yapma yolunda, 
demokrasi dışında birtakım süreçlere sürükleniyorsunuz. 

Ben, muhalefet Grup Başkanvekili olarak, belki, bu yasalar görüşülürken -çoğunluğunuz 
tarafından kabul edilecek bu öneriniz- bunları söylemeye fırsatımız olmayacak; sizi bunun vebaliy-
le baş başa bırakabiliriz. Şimdi söylemek istiyorum: Değerli arkadaşlarım, yasama, yürütme ve yar
gı erki kavramlarından, maalesef, yasama erkinin içi bir şekilde boşaltılmaktadır. Bunu başka türlü 
izah etmek mümkün değil. Yürütme, yasamanın üzerinde bir tahakküm oluşturmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, siz, yasama organının üyelerisiniz; tıpkı, bizim gibi sizler millet 
vekilisiniz ve yürütme organının tahakkümüne, maalesef, sizler de maruz kalıyorsunuz. 

Bakın, yürütme organı derken, Sayın Abuşoğlu güzel bir noktaya değindi. Kim var, bu 
yasaların mutfağında kim var; IMF var, Dünya Bankası var ve Sayın Başbakanın kıymetleri ken
dilerinden menkul birtakım danışmanları var. Bunlar, her konuda, her konuda sizi aşıyorlar değerli 
arkadaşlarım. Belki, dinleme zahmetine bile katlanmıyorsunuz; ben, sizin haklarınızı savunmaktan, 
burada, üzülmüyorum, gocunmuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, son derece önemli bu; yani, hiçbir dönemde, hiçbir dönemde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yasama yetkisi, bu şekilde, yürütmenin gücüne terk edilmemiştir, rehin 
bırakılmamıştır, insafına bırakılmamıştır. Komisyonlarda nasıl yasa oluşturulduğunu biliyorsunuz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bürokratlar baş sallamadan, Sayın Bakanın ve dolayısıyla grup 
başkanvekillerinin onayı olmadan, neye el kaldırıp neye indireceğinizi bilmiyorsunuz. 

Şimdi, şu, genel sağlık sigortasıyla ilgili yasa tasarısı, değerli arkadaşlarım, önemli bir kanun. 
Türkiye gibi çarpık gelir dağılımı içinde kıvranan bir ülkede, eğer uygulanmaya başlanırsa -Sayın 
Başbakanın grup konuşmasına, biz daha sonra, basın toplantısıyla, gerçekler çerçevesinde yanıt 
vereceğiz, ama- eğer uygulanırsa, iki yıl sonra, kim iktidara gelirse, genel sağlık sigortası primini 
ödeyemeyenlerin sağlık sisteminden faydalanamaması karşısında, onların borçlarının yeniden 
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yapılandırılmasıyla ilgili, buraya, af kanunlan getirecek. Türkiye'de, eğer bir büyüme varsa, eğer bir 
millî gelir varsa, bu, adil bölüşülmediği sürece, bunun uygulanabilirliği olmayacaktır değerli ar
kadaşlarım; ama, bunlara müsaade etmiyorsunuz ki bunları dile getirelim maddelerde. 

Şimdi, bakın, değerli arkadaşlarım, 29 madde bir bölüm. 10 dakika konuşma. İki şahıs konuş
masını da aldınız. 10 dakika, 29 madde üzerinde, son derece önemli olan bu kanun hakkında, 
muhalefet grupları görüşlerini ifade edecekler. Siz inanabiliyor musunuz böyle bir olayın gerçek
leşebileceğine?!. Mümkün mü bu?!. Mümkün mü bu?!. Değerli arkadaşlarım, kendimizi al
datıyoruz, kendinizi aldatıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, demin... Yani, sizin demokrasi anlayışınızı da ben sorgulamak is
tiyorum; içinizde iyi niyetliler var, bunu biliyorum, rahatsız olanlar var, bunu biliyorum. Geçen 
yasama döneminin sonunda, benzer uygulamalar içine girdiğinizde, Sayın Ersönmez Yarbay'ın, bu 
kürsüden "ben bu işten rahatsız oluyorum" söylemleri benim aklımda, televizyonların haber prog
ramlarının jeneriklerinde. Aynı yanlışı yapıyorsunuz; iki gün içerisinde 5 önemli kanun geçecek -
Tarım Bakanı çok mutlu, Çalışma Bakanı da çok mutlu- ve bu şekilde, görevinizi yapmış sayacak
sınız kendinizi. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi "muhalefetin katkısına açığız" sözleriniz havada kalıyor. 
Muhalefetin katkısı nasıl açılacak, nasıl gerçekleşecek?.. Şimdi, kusura bakmayın, yani, Sayın Baş
bakanın deyimiyle söylüyorum. Biliyorsunuz, Sayın Başbakanın böyle veciz sözleri var "bu böyle 
biline" diye bitiyor. Siz, bu yolda devam edin değerli arkadaşlarım! İyilik yapmıyorsunuz, demok
rasiye iyilik yapmıyorsunuz, Parlamentoya saygılı davranmıyorsunuz. Üzülerek ifade ediyorum. 

Şimdi, tüm sorumluluk sizin olacak; bu yasaları görüşeceksiniz, muhalefetsiz bir görüşme, tek 
ses, tek görüş ve Başbakan ve kıymetli danışman kadrosuna tam biat!.. Ki, bu danışman kadrosun
dan bir tanesi, Amerika'ya girerken Türk pasaportu bile kullanmıyor, bir diğeri "Sayın Başbakanı 
kullanın" demeye gelen ifadelerde bulunuyor; ama, hiç merak etmeyin, Sayın Başbakan Türkiye 
Cumhuriyetinin Başbakanıdır, siz o "kullanma" sözünü içinize sindirseniz bile, Cumhuriyet Halk 
Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Sayın Başbakanını hiç kimseye kullandırtmayacaktır. 
(CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, ellerinizi kaldıracaksınız, kabul edeceksiniz... Biz, muhalefet 
görevimizin engellendiğini ifade ediyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Koç, lütfen, teşekkür için... 
Buyurun. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan; teşekkür ederim. 
Şu koca kanunu 7 maddede görüşeceksiniz, 7 kişi söz alacak. 
Değerli arkadaşlarım, yapmayın... Değerli arkadaşlarım yapmayın, yanlış yapıyorsunuz. Gece 

24.00'e kadar da otururuz, cumartesi, pazar da çalışırız; bırakın söyleyelim, bırakın katkımız 
olabilecek bir iki hususu dile getirelim. Bunlar, 7 kişinin 10'ar dakika konuşmasıyla olmaz. 
Kafamızı kuma gömmeyelim; yanlış yapıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Çelik'in "biz doğru yapıyoruz" mantığına ben itiraz ediyorum, is
yan ediyorum, kabul etmiyorum; kendisi de belki düzeltme fırsatını kullanır. Bana, iki hafta önce 
"Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarını sabote ediyor" demişti. Düzeltmek için tekrar söz 
aldı "evet, sabote ediyor" dedi. Burada, bu deyimi ben kullanmıyorum; ama, demokrasinin nasıl 
yanlış kullanıldığının örneğini Sayın Çelik söylüyor zaten. 

Değerli arkadaşlarım, sizi tarihî bir sorumlulukla, vicdanınızla ve ettiğiniz milletvekili 
yemininin gerekçesiyle baş başa bırakıyoruz; kendi kendinize görüşebilirsiniz. 

Saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

- 4 4 7 -



TBMM B:87 12 .4 .2006 0 : 2 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Hangi yasalara aykırı davranışımız var; onu da söyleyin. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Demokrasinin kurallarına aykırı. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
AK Parti grup önerisi lehinde söz isteyen Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa; buyurun. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; grup önerimizin lehin

de söz aldım; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, hem benden önce önerinin aleyhinde konuşan arkadaşlarım hem de grup 

önerimizi Meclis Divanı kürsüsünden okuyan Divan Üyesi arkadaşlarım grup önerimizin içeriğiy
le alakalı hususları sizlerle paylaştı. 

Ben, bu grup önerimizle neleri getirdiğimizi ve niye getirdiğimizi, müsaadelerinizle, bir kere 
daha sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, grup önerisi içerisinde temel yasa olarak görüşülmesini istediğimiz yasa 
tasarıları, tasarılar, sadece AK Parti Hükümetiyle beraber veya AK Partiyle beraber Türkiye'nin 
gündemine gelmemiş -belki, 1980 öncesi de var; ama- 1980'den sonra kurulan her siyasî partinin 
programında ve iktidara gelen her siyasî partinin programında ve iktidara gelen her siyasî partinin 
ve partilerin hükümet programında bu yasalar vardır. Herkes, sosyal güvenlik kurumunu tek çatı al
tında toplayacaklarını, Türkiye'nin ve milletimizin de menfaatinin bu yönde olduğunu ve ülkenin 
derhal genel sağlık sigortası kapsamına alınmasında zaruret olduğunu, hem kurulan siyasî partiler 
hem iktidar partileri hem muhalefet partileri, bunları seçim meydanlarında, beyannamelerinde ifade 
etmiştir; ancak, daha sonra, iktidar koltuğuna oturanlar, iktidar sorumluluğunu yüklenenler, 
maalesef, bu sözlerinin arkalarında duramamış, millete vermiş olduğu bu sözü yerine getirme 
cesaretini ortaya koyamamıştır. 

Evet, bütün bunları, milletin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirmek, bir 
siyasî irade işidir. Bizden öncekiler bu iradeyi ortaya koyamamışlarsa, zaten koyamadıkları iradenin 
hesabını millete verememişlerdir. Dolayısıyla, biz, millete vermiş olduğumuz sözü gerçekleştirmek 
ve Türkiye'nin de buna ihtiyaç duyduğunu bildiğimiz için, bu yasaları, siyasî fayda hesabı yap
madan, millet faydası, ülke faydası hesabı yaparak, Türkiye'nin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
gündemine getirdik. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Millet mi, IMF mi? 
EYÜP FATSA (Devamla) - Sayın Koç'u ben biraz önce dinledim, muhalefete mensup arkadaş

ları da dinledim. 
Bakın, 2002 yılı seçim bildirisinde, Cumhuriyet Halk Partisinin de, bu yasayı, bu şekilde Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getireceklerine dair ifadeleri vardır. Ben, burada, tekraren 
onu okumak istemiyorum. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Oku, oku. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Müsaade edin... Müsaade edin, okuyayım. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Saptırmadan okuyun, lütfen! 
EYÜP FATSA (Devamla) - "Herkesi ulusal sağlık sigortası kapsamına alacağız." 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Doğru. 
EYÜP FATSA (Devamla) - "Ulusal sosyal güvenlik sistemi kapsamında, ulusal sağlık sigor

tasını kuracağız." 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Doğru. 
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EYÜP FATSA (Devamla) - "Tüm yurttaşları, sosyal ve ekonomik durum ayırımı gözetilmeden, 
aşamalar halinde bu sigorta sistemi kapsamına alacağız." 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Doğru. 
EYÜP FATSA (Devamla) - "Arzu edenler, buna ek olarak, özel sağlık sigortalarından da yarar

lanabilecek" diyor. CHP'nin, 2002... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Doğru. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Şimdi, arkadaşlar, bunlarla ilgili başka vaatleriniz de var; ben, 

süremi bunlarla tamamlamak istemiyorum. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Doğru, doğru. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Biz, iktidarda, bak, sözümüzün arkasında durduk... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - IMF'ye söz, IMF'ye... 
EYÜP FATSA (Devamla) - ...ama, siz, muhalefette olmanıza rağmen, verdiğiniz sözün ar

kasında duramadınız. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Halka değil, IMF'ye... 
EYÜP FATSA (Devamla) - Aradaki fark budur; lütfen... Lütfen... 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Görüşmekten kaçan yok; siz kaçıyorsunuz görüş

mekten. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Şimdi, yasa... 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Görüşmekten kaçmayın, neden kaçıyorsunuz?! 
EYÜP FATSA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, burada yapılan tenkitler... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, hatibi dinleyelim. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Burada yapılan tenkitler, özellikle, önerimiz aleyhinde yapılan 

konuşmalarda denildi ki: "Yasama, yürütme organının tahakkümü altına alınmıştır." 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Doğru! 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Aynen doğru! 
EYÜP FATSA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, buradan, herkesin vicdanına hitap etmek 

istiyorum: Siz, şu yapılan uygulamada, Anayasaya, yasalara ve İçtüzüğe aykın ne buldunuz, al-
lahaşkına şunu söyleyin. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Görüşelim, anlatalım. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Nedir?! Nedir?! 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Görüşelim, anlatalım. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Müsaade edin... 
Anayasaya, yasalara ve İçtüzüğe aykırı hiçbir şey yoktur; her şey, yasal zeminde yapılıyor. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Paspas... İçtüzük paspas oldu. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Başkanlık makamı bile taraf... 
EYÜP FATSA (Devamla) - Müsaade edin... Müsaade edin... 
HASAN ÖREN (Manisa) - 28 maddeyi temel madde yaptınız. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bak, bu yasalar komisyonlara gelmeden önce, 

ki, orada aylarca tartışıldı. Siz, milletvekili arkadaşlarımızın komisyonlarda, alt komisyonda, üst 
komisyonda yapmış oldukları çalışmaları, yasama faaliyetlerinden kabul etmiyor musunuz?! 

ERDAL KARADEMİR (İzmir) - O zaman, Genel Kurulu iptal edelim. 
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ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - O zaman, işi komisyonda bitirelim. 
EYÜP FATSA (Devamla) - O arkadaşlarımızın gece gündüz, günlerce, haftalarca, aylarca, 

orada harcamış olduğu mesaiyi, Meclisin yasama faaliyetleri içerisinde kabul etmiyor musunuz?! 
(CHP sıralarından gürültüler) 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sen, demokrasi dersi okumamışsın. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Müsaade edin... Müsaade edin... 
Efendim, temel yasa... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sen demokrasiyi bir öğren de gel. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Arkadaşlar, ben, öğrendim geldim. Öğrendiğimi, yasalar, Anayasa, 

yasa ve İçtüzük hükümlerine göre konuşuyorum burada. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Senin dediğin, demokrasilerde yok. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Aykırı, yanlış ne varsa, buyurun gelin, burada onu söyleyin. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Tombalaya mı girip söyleyeceğiz, tombalayla mı konuşacağız?! 
EYÜP FATSA (Devamla) - Sayın Başkan, lütfen... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - "Gel de konuş" diyor! Tombalayla mı konuşacağız?! 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Çetin... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Tombalaya çevirdiniz burayı! 
EYÜP FATSA (Devamla) - Lütfen... Lütfen... Ben, arkadaşların bütün konuşmalarını burada 

sabırla dinledim. 
BAŞKAN - Niye tahammül edemiyorsunuz? Lütfen... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Tombala demokrasisi!.. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Benim gibi, peygamber gibi adamı bile isyankâr ettiniz ya! 
EYÜP FATSA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, İçtüzükte 91 inci madde, evet, belki elimizdeki 

kitaplarda yok, İçtüzük kitaplarında yok; ama, Anayasa Mahkemesinin kabul etmiş olduğu bir 91 
inci... Temel yasa tarifi vardır ve siz kabul edilmemesi için Anayasa Mahkemesine müracaat et
tiniz; ama, Anayasa Mahkemesi, sizin görüşünüzü değil, bizim, temel yasayla ilgili tarifimizi kabul 
etmiştir, kabul etmiştir. Bir boşluk yoktur; dolayısıyla, yapılanlar İçtüzüğe uygun yapılmaktadır. 

Sayın Koç burada şunu söyledi: "Efendim, biz, üçüncü yasama yılının sonunda bu İçtüzük 
değişikliğini konuşurken, İktidar Partisine mensup bir milletvekili arkadaşımız çıktı 'efendim, ben 
bunu doğru bulmuyorum, içime sindiremiyorum' diye karşı çıktı" dedi. Evet, doğrudur, doğrudur. 
Sayın Koç, eğer, bu arkadaş sizin grubunuzda olsaydı şimdiye kadar ihraç ederdiniz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yok canım! 
EYÜP FATSA (Devamla) - Ama, o arkadaş bizim grubumuzun içerisindedir ve biz ar

kadaşımızın farklı düşüncesine de bir demokratik olgunluk ve anlayış içerisinde saygı gösterdik. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) Saygı gösterdik. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Federasyon gibi oldunuz. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Lütfen... Lütfen, değerli arkadaşlar... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - MHP var, Doğru Yol var, Refah var! Ne ararsan var derde 

devadan gayri! 
EYÜP FATSA (Devamla) - Efendim, denildi ki: "Çiftçiyi perişan ettiniz, çiftçiler traktörüne 

koyacak mazot alamıyor." Değerli arkadaşlar, 2002 yılında Türkiye'de satılan traktör sayısı 6 000, 
2005 yılında satılan traktör sayısı 35 000'dir. Lütfen, hesaplara iyi bakın. 
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UFUK ÖZKAN (Manisa) - Sayın Fatsa, hepsi borçlanarak traktör aldılar. Traktörünü satıp bor
cunu ödüyor!.. 

EYÜP FATSA (Devamla) - Çiftçi sadece mazot değil, traktör alıyor, traktör. 
UFUK ÖZKAN (Manisa) - Traktörünü satıyor, borcunu ödüyor. Traktörü borçla alıyor. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Sizin veya bizden önceki iktidarların sattırmak mecburiyetinde 

bıraktığı traktörleri şimdi yeniden alıyor, yeniden; yeniden alıyor. 
UFUK ÖZKAN (Manisa) - Çıkın, köylüye konuşun bunu. Hiç kimse inanmaz buna. Millet 

traktörünü satıyor, borcunu ödüyor. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, inanır, inanmaz... Halep orada, arşın orada; mil

let orada. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Traktörlerin üzerindeki hacizleri biliyor musun?! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hatibin sözünü kesmeyelim lütfen. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Bak, biz de bu milletin içerisinden geliyoruz. Her hafta sonu fırsat 

buldukça seçim bölgelerimize ve ülkemizin başka bölgelerine gidiyoruz. Her bölgedeki insan
larımızla; çiftçimizle, işçimizle, esnafımızla, küçük sanatçılarla, hepsiyle görüşüyoruz bütün bunları. 
Biz de milletin içerisindeyiz; yani, size söylediklerini bu millet bize söylemekten çekiniyor mu?! 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Siz konuşmuyorsunuz ki, düğünlerde silah çekiyorsunuz! 
EYÜP FATSA (Devamla) - Öyle şey mi olur yahu?! Hayır... 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Ne diyor millet "her şey güzel" mi diyor?! 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Siz ne diyorsunuz böyle?! 
EYÜP FATSA (Devamla) - Değerli arkadaşlar... Değerli arkadaşlar... 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Sayın Fatsa, ne diyor bu millet, size ne diyor; bir söyleyin 

bakalım. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, yapılan uygulama... 
Bakın, sosyal güvenlik kurumlarının bir çatı altında toplanması... 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Sayın Fatsa, size ne diyor millet?! 
EYÜP FATSA (Devamla) - .. .ülkenin ve bu ülkede yaşayan insanların menfaatınadır; bunun 

aksini kimse söyleyemez. Bunu, yirmi yıldan, otuz yıldan, kırk yıldan beri gelen bütün siyasî par
tiler ve iktidarlar siyasetlerinin ana malzemesi yaptılar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Fatsa, lütfen, toparlayabilir misiniz. 
Teşekkür için açıyorum Sayın Fatsa; buyurun. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Bitiriyorum, son cümlem Sayın Başkan. 
Eğer, siz, bu ülkede 18 yaşından küçük çocukların genel sağlık sigortasından faydalanmasın

dan rahatsızlık duyuyorsanız... 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Nereden biliyorsun?! Size kim söyledi bunu?! 
EYÜP FATSA (Devamla) - . . .bunun için bizim söyleyeceğimiz hiçbir şey yoktur. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sayın Başbakanın da doğruları söylemiyor, sen de doğruları söy

lemiyorsun. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Kaldı ki, bugün bu yasanın bir temel yasa olarak getirileceği, dün, 

Sayın Bakan ve Grubumuza mensup grup başkanvekili, milletvekili arkadaşımız, siyasî parti grup
larına, bunun, bugün bir temel yasa olarak getirileceğini; ama, temel yasanın bölümleriyle ilgili, 
temel yasanın uygulanış şartlarıyla ilgili karşılıklı olarak görüşebileceğimizi sizlere ifade ettiler. 
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Öbürleri var mıydı?! Öbürleri var mıydı?! 5 tane, 5 tane... 
EYÜP FATSA (Devamla) - Görüşlerini bekledik siyasî partilerin; ama, henüz bize, getirmiş ol

duğumuz bu teklifle ilgili karşı görüş de getirmediniz. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Bakana sor, kaç taneydi? Sayın Bakana sor; 1 yasa... 
EYÜP FATSA (Devamla) - Dolayısıyla, değerli arkadaşlar, bir şeyi tekrar ediyorum. Yapılan 

şeylerin hepsi, uygulamanın hepsi, Anayasaya, yasaya ve İçtüzüğe uygundur. Gizli kapaklı getir
medik. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Gizli kapaklı 5 tane... Sayın Bakana sor... 
EYÜP FATSA (Devamla) - İki günden beri Türkiye'deki bütün yerel ve ulusal basın ve yayın 

kuruluşları bundan bahsediyor. Sayın Bakan ve Grubumuza mensup milletvekili arkadaşlarımız 
siyasî parti gruplarına bunları getirmişlerdir. Dolayısıyla, biz, gizli kapaklı bir şey yapmadık, her 
şeyi ayan beyan, milletin, Meclisin ve siyasî partilerin gözü önünde yaptık. 

Dolayısıyla, ben, arkadaşlarımızdan, Meclis Genel Kurulundan, grup önerimizin lehinde oy 
kullanmalarıyla ilgili talebimi yineliyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Fatsa. 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Genel Kurulu kapatalım artık!.. Komisyonda görüşüldü, 

gazeteler yazdı, televizyonlar anlattı; o zaman, görüşmeye ne gerek var; öyle mi yani?! 
BAŞKAN - AK Parti grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Tarih tespit ediyor!.. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Evet, tarih sizi de tespit ediyor! 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Coğrafya tespit etmez, tarih tespit eder! 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Tarım 

Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Çevre 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları, İçtüzüğün 91 inci maddesine göre, temel 
kanun olarak görüşülecektir. 

Bu tasarıların her bir maddesi için, milletvekillerinin talebi üzerine, söz kaydı yapılmıştır; an
cak, alınan karar gereğince tasarılar bölümler halinde görüşüleceğinden, daha önce alınan sözler iş
leme konulmayacaktır. 

Tasarıların bölümleri üzerinde şahısları adına söz isteyen milletvekillerine, istem sırasına göre 
söz verilecektir. 

Bilgilerinize sunulmuştur. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Tombala çekilecek!.. 
BAŞKAN - Alınan karar gereğince, sözlü sorulan görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasan ve 

Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlayacağız. 

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

1.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası 
Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale 
Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı: 305) 
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BAŞKAN - 3 üncü sırada yer alan kanun teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon 
raporu gelmediğinden, teklifin görüşmelerini erteliyoruz. 

4 üncü sırada yer alan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

2.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
5 inci sırada yer alan, Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu'nun; 190 Sayılı Genel 

Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüş
melerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

3.- Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu'nun; 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/727) (S. Sayısı: 1138) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Allah allah... Dün konuşuyorduk... 
MUSTAFA ÖZ YÜREK (Mersin) - Nerede bu komisyon?! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Nerede bu komisyon?! Dün konuşuyorduk... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Dün konuşuyorduk, 2 maddesi kalmıştı Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Yarım kalan işlerle ilgili işlem tamamlandığından, şimdi, kanun tasarı ve teklif

lerinin görüşmelerine 1 inci sıradan itibaren devam edeceğiz. 
1 inci sırada yer alan, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 607 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

4.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 607 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/278,1/1034) (S. Sayısı: 17 ve 17'ye 1 inci Ek) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
2 nci sırada yer alan, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik

lik Yapılmasına Dair 604 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu 
raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

5.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayısı: 1079) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
6 ncı sırada yer alan, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı vç Sağlık, Aile, Çalışma ve 

Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 
6.- Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan 

ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1153) (S. Sayısı: 1102) (x) 

(x) 1102 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Komisyon?.. (CHP sıralarından "yok, yok" sesleri) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Komisyon yok... 
ALÎ RIZA BODUR (İzmir) - Yok... Ertelendi... 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri... 
Komisyon?.. Yerinde. Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 1102 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, bu tasan, İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında 

görüşülecektir. 
Bu nedenle, tasan, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi kabul edil

dikten sonra, bölümler halinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı oylanacaktır. 
Tasarının tümü üzerinde gruplar adına söz talebi?.. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Var bizim. 
BAŞKAN - Tümü üzerinde 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bizim talebimiz yok mu? 
MUSTAFA ÖZ YÜREK (Mersin) - Kemal Kılıçdaroğlu... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Talebimiz gelmedi mi? 
MUSTAFA ÖZ YÜREK (Mersin) - Ona da mı kura çekilecek acaba; tombala mı çekilecek?! 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Tombala çek, tombala! 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Tombala çekelim Başkan! 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Bütün komisyon üyelerini yaz, tombalaya başla! 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Tombalada çıkmamış mı?! 
BAŞKAN - Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen İstan

bul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın 

Başkan. 
Değerli milletvekilleri, Türkiye'de yaşayan bütün bireyleri birebir ilgilendiren bir tasarı, ne 

yazık ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmeyecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
hiç alışık olmadığımız, 320 maddelik 5 yasa, sanki 17 madde görüşülecekmiş gibi bir karar alındı 
AKP Grubu tarafından. Eğer görüşmeye kalkarsak bu şekliyle, her maddeye düşen süre 10 saniye 
ile 25 saniye arasında değişiyor. 

Düşünün değerli milletvekilleri, her bireyi birebir ilgilendiren bir yasa, nasıl oluyor da, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ancak 10 saniye görüşülebiliyor?! Acaba, 10 saniyede, 
yurttaşlar bizim konuşmalanmızın ne olduğunu anlayacaklar mı; acaba, AKP Grubunu oluşturan 
milletvekili arkadaşlanmız 10 saniye içinde -ki, maddenin okunması bile 10 saniyeyi aşıyor- bunun 
ne anlama geldiğini bilecekler mi; bilmeyecekler tabiî. Bilmemeleri de gayet doğal; çünkü, onlar, 
Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlannm talebini değil, IMF'nin talebini yerine getirmek için şu sıralarda 
oturuyorlar. Siz, eğer IMF'nin niyet mektubuna "biz, bu yasayı bu tarihe kadar çıkaracağız" diye 
yazıyorsanız, taahhüt ediyorsanız, o taahhüdün arkasında duruyorsanız, Türkiye Cumhuriyeti yurt-
taşlan kendileri için ne getirildiğini bilmiyorlar; ama, IMF bunların hepsini biliyor. Sizin bunu 
temel kanun yapmanızın temel gerekçesi, burada maddeler görüşülmesin, vatandaşın cebine nasıl el 
uzatacaksınız, vatandaş onu öğrenmesin. Sizin temel hedefiniz bu. 
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Değerli arkadaşlar, Sayın Fatsa konuşurken dedi ki: "Siyasî partilerin seçim bildirgelerinde tek 
çatı modeli vardı." Ve bizim bildirgemizi de okudu. Doğrudur; bizim bildirgemizde sosyal güven
lik sisteminde reform yapılması, sosyal güvenlik sisteminin tek çatı altında toplanması, ayrılıkların 
kaldırılması; ama, yoksullukta değil, refahta buluşulması vardır. Sizin hedefiniz, yurttaşları yoksul
lukta buluşturmaktır. Bizim hedefimiz de, varlıkta, refahta buluşturmaktır. Temel ayrılığımız zaten 
budur. 

Şimdi diyorsunuz ki: "Siz verdiğiniz sözün arkasında durmadınız." Niye söylüyorsunuz bunu 
"bizim getirdiğimiz kanuna niye evet demiyorsunuz?" Sizin getirdiğiniz tasan, adam gibi tasan ol
sa, biz de destekleriz. Buraya gelen tasanlar vardı, CHP Grubu desteklemedi mi bazı tasanlan; des
tekledi. 

Buna niye karşıyız, isterseniz, onu kısaca söyleyeyim, vaktimin yettiği süre içinde. Şimdi 
diyorsunuz ki bu yasanın 1 inci maddesinde: "Kurum, idarî ve malî açıdan özerktir." 

Değerli arkadaşlar, özerk kurumun anlamı şudur, idarî özerkliğin, malî özerkliğin anlamı 
şudur: Günlük siyasî politikalarla bu kurumlara müdahale edilmesinin önünü kesiyoruz demektir. 
Bunun için ne yapıyorsunuz; malî özerklik getireceksiniz. Ne yapıyorsunuz; idarî özerklik 
getireceksiniz. 1 inci maddede getirmişsiniz. Peki, sonra ne yapmışsınız; başkan, kurumun başkanı, 
bakanın iki dudağı arasında görev yapacak. Böyle bir özerk kurum bana gösterebilir misiniz acaba? 
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanının, acaba, bakanın iki dudağı arasında mı bulunduğu koltuk, 
görev süresi; hayır, yasayla teminat verilmiştir. BDDK Başkanına yasayla teminat verilmiştir; Tütün 
Üst Kurulu Başkanına yasayla teminat verilmiştir. Peki, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanına yasay
la niye o güvenceyi vermiyorsunuz; hangi gerekçeyle vermiyorsunuz?! Getirin onu, destek verelim; 
ama, onu getirmiyorsunuz. Neden; çünkü, diyorsunuz ki, Sosyal Güvenlik Kurulu Başkanı, benim 
iki dudağımın arasında olsun onun görev süresi, beğenmezsem görevden alacağım. 

Değerli arkadaşlar, sosyal güvenlik kuruluşlannın bu noktaya gelmesinin temel nedeni bu kötü 
siyasettir. Siz, bu kötü siyasetin önünü tıkamıyorsunuz, bu kötü siyasete destek veriyorsunuz. 
Bakın, geçen hükümetler döneminde, bir bakan döneminde, sadece bir bakan döneminde, üç yıl 
görev yapan bir bakan, 9 kez, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanını değiştirdi. Bu kurum ayakta 
kalabilir mi; bu kurum yaşayabilir mi?! Peki, buna önlem getiriyor musunuz; hayır, getirmiyor
sunuz. Sayın Başbakan, geçiyor, AKP Grubunda toplantı yapıyor, sizlere diyor ki: "Türkiye Cum
huriyetinin en büyük reformunu getiriyoruz." Bu mu reform?! Bu, sistemi deforme etmektir, bunun 
reformla falan bir ilgisi yoktur. 

Bir başka önemli nokta değerli arkadaşlar; o kadar gariplikler var ki bu tasanda; diyorsunuz 
ki... Ha, tasarının iyi yönü de var, onu da söyleyeyim; örneğin, yönetim kurulu, 5 seçimle gelen, 5 
atamayla gelenle oluşuyor. Eskiye göre iyidir, böyle olması da doğaldır; ama, bakın, bir şey 
yapıyorsunuz değerli arkadaşlar; diyorsunuz ki, en fazla üyeye sahip ilk 3 işveren sendikası kon
federasyonun tarafından belirlenen 9 temsilciden birisi seçilecek. Türkiye'de kaç tane işveren sen
dikası konfederasyonu var?! AKP Grubu içinde işveren arkadaşlarım var; kaç tane işveren sendikası 
konfederasyonu var; 1 tane var, Türkiye İşveren Sendikalan Konfederasyonu. Nereden çıktı 3 tane; 
hangi gerekçeyle çıktı 3 tane?! 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - 1 tane olsa ne olur, 3 tane olsa ne olur! 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Sayın Faruk Çelik diyor ki: "Niye verdiğiniz sözün 

arkasında durmuyorsunuz, niye bu tasarıyı desteklemiyorsunuz?" Bunun neresi desteklenir?! 
Yine diyorsunuz ki... Bakın değerli arkadaşlar, tasanyla, bir başkanlık kuruyorsunuz, altında 

da 4 tane genel müdürlük var. 4 genel müdürlüğün biri de Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü; yani 
bununla, primini ödeyemeyen veya yoksullara veya herhangi bir nedenle sosyal sigorta kapsamına 
alınması gereken kişilere belli ödemeler Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. 
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Biz, bir önerge verdik, dedik ki: Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünün içine Sosyal Yardım
laşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünü de alın. Niçin; çünkü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
ma Genel Müdürlüğünün yeri Başbakanlık değildir, bu kurumun içidir; ama, siz reddettiniz. Niye 
reddettiniz değerli arkadaşlar?! Ret gerekçesini söyleyeyim size: Bir başbakan düşünün, bir ülkede 
bir başbakan düşünün. Elinde binlerce dolarlık kol saati, lüks arabasıyla, ramazan ayında bir 
gecekonduya gidiyor. O gecekonduda bir evi açıyor -önceden haberli habersiz, onu bilmiyoruz- o 
eve konuk oluyor. Arkasında bir kamera ordusu... (AK Parti sıralarından "kim" sesi) 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Sen de konuk ol. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Sayın Başbakan efendim, Sayın Recep Tayyip Er

doğan. 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Sen de konuk ol. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Arkasında bir kamera ordusu, oturuyor sofraya. 
1- Dini siyasete alet ediyor ramazan ayında oraya gitmekle. 
2- O yoksul ailenin yoksulluğunu yetmiş milyon insana teşhir ediyor. 
Bana söyler misiniz, bir insanının yoksulluğunu yetmiş milyona teşhir etmek, hangi ülkenin, 

hangi vicdanın, hangi yasanın göbeğinde vardır?! 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Bu modeller böyle! 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Böyle bir şey yoktur arkadaşlar! Siz, sosyal güvenlik 

getireceğim diyorsunuz, değil mi? Siz, sosyal güvenlik getirmiyorsunuz, siz sosyal devlet getir
miyorsunuz, siz lütuf devleti getiriyorsunuz. "Ben lütfettiğim kadar senin yoksulluğun giderilir. Ben 
lütfetmezsem, senin yoksulluğun giderilemez" diyorsunuz. Bunun anlamı budur. Niçin, siz, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünü bunun içine almıyorsunuz; çünkü, o genel müdür
lük aracılığıyla trilyonları AKP il başkanlarının emriyle birilerine dağıtacaksınız. Seçim bölgesin
de, seçim zamanında, seçim yatırımı yapacaksınız. Niçin, bunlan kurumsallaştırmıyorsunuz?! 
Buraya getirin, koyun; ama, bunları getiremezsiniz. Dediğim gibi, sizler, dini siyasete alet etme 
konusunda, takıyyecilik konusunda birebir bir parti... Bu konuda sizin elinize kimse su dökemez. 
Bundan, bir sefer, kesinlikle, biz de eminiz, siz de emin olun. 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Kendi marifetlerinden bahset. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bizim marifetlerimiz, bizim boğazımızdan haram 

lokma inmemesidir; ama, sizin boğazınızdan haram lokma indiyse, ben onu bilemem. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - İSKİ'de de öyle diyorlardı! 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Geliyorum, bir başka olaya. 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - İSKİ'de de öyle diyorlardı! 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Siz Ali Diboları açıklayın; yolsuzluk olayına girer

seniz, siz onun altında kalırsınız. Hele bakın şu illerde yapılanlara, sizin milletvekillerinizin nasıl 
ihale pazarlıkları yaptıklarına, onları anlatmayalım, şimdi o konulara girmeyelim; çünkü, vaktimin 
yarısını zaten geçirmiş durumdayım. 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Haram diye diye, dini siyasete alet ediyorsun. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Dini siyasete alet etmek, Adalet ve Kalkınma Par

tisinin geleneksel tavrıdır Sayın Milletvekilim; dini siyasete alet etmek budur. (CHP sıralarından al
kışlar) Siz, ramazan ayında yoksulların evine gidip, yoksul çocuğu yetmiş milyona teşhir edemez
siniz; buna hakkınız yok! Bunun, insanlıkla da ilgisi yok, Müslümanlıkla da ilgisi yok! (CHP 
sıralarından alkışlar) Evet, sizin hakkınız yoktur buna! Siz eğer yardım yapacaksanız... Müslüman
lıkta yardım gizli yapılır. Siz doğrusunu yapmıyorsunuz. 
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AGÂH KAFKAS (Çorum) - Dini siyasete alet etme! 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bakın, sosyal güvenliği getiriyorsunuz... 
BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu... Sayın Kıhçdaroğlu... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Biz, sosyal güvenliği burada eleştiriyoruz, bu gerek

çeyle eleştiriyoruz. Siz, doğrusunu yapmıyorsunuz. Siz, millete verdiğiniz sözün arkasında dur
muyorsunuz. Siz, yaptıklarınızla sosyal devleti yıkıyorsunuz, sosyal devletin önündeki bütün engel
leri kaldırmak istiyorsunuz, lütuf devleti denilen bir kavramı yerleştiriyorsunuz. 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - İlk defa cumhuriyet tarihinde... 
BAŞKAN - Sayın Kafkas, lütfen... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Siz düşünebiliyor musunuz... Sizin döneminizde, 

televizyonlarda, yanşma programlarında yalvaran aileleri görmüyor musunuz?! Yalvaran aile 
düzeni yarattınız siz, sosyal devleti yıktınız siz. 

Sayın Başbakan diyor ki: "Biz Türkiye Cumhuriyetinin en büyük reformunu yapıyoruz." Sayın 
Çelik, burada, kalktı, ne söyledi: "18 yaşına kadar kimseden ücret alınmayacak, herkes sosyal 
güvenlik kapsamında olacak, genel sağlık sigortası kapsamında olacak; siz bunu kıskanıyorsunuz, 
siz bunu eleştiriyorsunuz." Sayın Başbakan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunda doğrulan söy
lememiştir. O yasa geldiğinde, tek tek, neleri yanlış yaptığını burada söyleyeceğim; ama, o yasa gel
diğinde. Sayın Başbakan ya doğru bilgiyi alamıyor veya Sayın Başbakan Türkiye Cumhuriyeti yurt-
taşlanna doğruyu söylemiyor. Niçin doğruyu söylemiyorsunuz?! Siz doğruyu söyleyin ki, millet de 
doğrunun ne olduğunu anlasın. Efendim, hekim seçme özgürlüğü varmış, herkes istediği hastaneye 
gidecekmiş! Bana söyler misiniz, bu yasanın neresinde var?! Yok böyle bir şey. Halka doğrulan 
söylemiyorsunuz. Sonra, biz doğrulan söylediğimiz zaman da rahatsız oluyorsunuz. 

Türkiye İş Kurumu niye bu kanun kapsamına alınmadı? O bir sosyal güvenlik kuruluşu değil 
mi?! Demiyor musunuz "tek çatı altına alacağız"; niye almıyorsunuz?! Sizi engelleyen ne?! 
Alamazsınız; çünkü, sizin sosyal devletle ilginiz yok, sizin vatandaşlann yoksulluğuyla ilginiz yok. 
Sizin amacınız başka. Sizin amacınız, seçim döneminde kamu kaynaklannı dağıtmak üzerine 
kurulan -bir sosyal devlet anlayışı değil- lütuf devleti anlayışı var. Siz bunu yapıyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, bakın, bir şey daha söyleyeyim. Ali Dibo'dan vazgeçtik. O Dibo 
yönetimleri devam ediyor zaten. Yolsuzluğu kim ortaya çıkarır; teftiş kurulları çıkarır değil mi ar
kadaşlar. Müfettişler giderler, soruşturma yaparlar, yolsuzluk varsa belgesini koyarlar ve ilgili 
kişiler hakkında da soruşturma açılır. Siz ne yapıyorsunuz; teftiş kurullarını kaldmyorsunuz, burada 
da kaldırıyorsunuz. Hani siz yolsuzlukla mücadele ediyordunuz?! Bakın değerli arkadaşlar, bu 
getirdiğiniz tasan, Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden sonra en büyük bütçeyi kullanacak olan 
idare... Bu idare, teftiş kurulu olmayan bir idare. Bu idaredeki yolsuzluklar açığa çıkmasın diye 
bunu kaldmyorsunuz. Bana söyler misiniz; hangi mantıklı gerekçeyle siz teftiş kurulunu kaldmyor
sunuz? Doğru bir uygulama değil, yanlış yapıyorsunuz, halka yanlış mesaj veriyorsunuz. Bu, 
siyasetçinin itibar kaybetmesine yol açıyor. Diyor ki bir süre sonra vatandaş: "Siyasetçidir, söyler. 
Nasıl olsa, söylediklerinin büyük bir kısmı yalan." Bu çığırı kırmak için, Parlamentoya saygınlık 
kazandırmak için, siyasetçilerin de halka doğruyu söyleyebileceklerine ortam hazırlamak için 
vatandaşa gitmedik mi, oy istemedik mi?! Peki, niye geliyoruz, burada aksini yapıyoruz? Niye 
vatandaşa doğruyu söylemiyoruz? Söylemiyoruz, söylemek istemiyoruz; çünkü, vatandaştan bazı 
şeyleri özenle kaçırmak istiyoruz. 

Şimdi, Sayın Fatsa burada konuşurken yasama organıyla ilgili bir şey söyledi; dedi ki: "Yasama 
organı yürütme organının tahakkümünde değildir. Siz bunu bilmiyor musunuz?" 

Değerli arkadaşlar, bunu açık ve net söylüyorum: AKP Grubu demokrasinin ne olduğunu bil
miyor, demokrasiyi içselleştirmiş değil. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz diyeceksiniz. Ben 
size, bakın, şu tutanak... 
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FARUK ÇELİK (Bursa) - Arkadaşımız öyle söylemedi Kemal Bey. "Yasama faaliyetini yalnız 
Genel Kuruldan ibaret saymayın" dedi. 

BAŞKAN - Sayın Çelik, lütfen... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - "Saymayın"; ama, o ifade aynen söylendi. O söy

lediğim ifade... Hayır, doğruyu söyledi. Yani, yasama organı yürütme organının tahakkümünde 
değil; doğruyu söyledi. Böyle olması gerektiğini söylüyorum ayrıca ben. 

FARUK ÇELİK (Bursa) - O sizin... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Ama, bakın, Sayın Çelik, ben size, sizin millet-

vekilinizin tutanaklarda geçen bir ifadesini okuyacağım ve bütün AKP milletvekilleri de demok
rasinin ne olduğunu, ne olması gerektiğini buradan öğrenecekler. 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Açık oy, gizli... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Sayın Canikli, bütçe görüşmelerinde şöyle söylüyor: 

"Burada kanunları kim çıkarıyor değerli arkadaşlar; muhalefet mi çıkarıyor, iktidar mı çıkarıyor? 
Muhalefet kanadına... 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Meclis çıkarıyor. 
MEHMET ZİYA YERGÖK (Adana) - Meclis çıkarıyor. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Parlamento çıkarır, Parlamento..." 
Ve gürültüler arasında Sayın Canikli: "Burada kanunları hükümet çıkarır, kanunları AK Parti 

Grubu çıkarır." 
Hangi demokraside var bu, hangi demokraside var?! (CHP sıralarından alkışlar) 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - İtiraflar... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bir şey daha söyleyeceğim. Bununla kalsa, hadi, 

böyle bir şey söyledi, Başkan uyudu, özür dilemeye ve sözlerini düzeltmeye davet etmedi 
diyebiliriz, olabilir; ama, bakın ne diyor -Sayın Canikli devam ediyor- daha vahim bir şey: "Aksini 
söylemek de, burada Meclisin işleyişini bilmemek anlamına gelir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum" diyor. "(AK Parti sıralarından alkışlar, CHP sıralarından 
gürültüler)" 

Bu, sizin demokrasi anlayışınızı göstermiyor mu değerli arkadaşlar?! Bana söyler misiniz, 
AKP grup başkanvekilleri gelip şu kürsüye, Sayın Canikli, senin söylediğin demokrasi anlayışı o 
değildir, Meclisleri Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkarır, Parlamento çıkarır... (Anavatan Partisi 
sıralarından "yasaları çıkarır" sesleri) 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Meclisleri mi?!. 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Elazığ) - Meclisleri değil, kanunları... 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Kanunları çıkarır. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Diyor ki: "Kanunların çıkarılmasında muhalefetin 

hiçbir şekilde etkisi olamaz." Yahu, arkadaşlar, siz, muhalefeti, zaten kafadan reddetmişsiniz, red
dediyorsunuz. Bu anlayışı kendi içinize sindirmişsiniz ve bu anlayışta olan ve bu konuşmayı yapan 
arkadaşları, hep beraber siz alkışlıyorsunuz ve sonra da kalkıyor diyorsunuz ki, efendim, İçtüzükte 
bu vardır, demokrasi şöyledir... Yok efendim, siz demokrasiyi amaç olarak değil, araç olarak kul
lanıyorsunuz. Bu, çok açık ve net. (CHP sıralarından alkışlar) 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Yapmayın ya!.. Ayıp ya!.. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Genel Başkan da öyle söyledi. 
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KEMAL KILIÇDAROGLU (Devamla) - Demokrasiyi amaç olarak kullanmıyorsunuz. Amaç 
olarak kullanan bir partinin sözcüsü buraya gelip bu konuşmayı yapamaz; bu konuşmayı yaptığı 
zaman da, AKP'nin Grup Başkanvekili gelir bu kürsüye, çağınr Canikli'yi, gel arkadaş buraya, sen 
burada sözünü düzelt, bu Parlamentoda muhalefet olmazsa olmaz... Demokrasinin temel koşulu 
muhalefettir, iktidar değildir. İktidar her yerde vardır, krallıkta da iktidar vardır; ama, muhalefet 
sadece demokrasilerde olur. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - İktidar her rejimde var; ama, muhalefet sadece demokrasilerde 
var. 

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Başbakan bile öyle düşünüyor, grup başkanvekilleri de öyle 
düşünüyor. 

KEMAL KILIÇDAROGLU (Devamla) - Siz, demokrasiyi içinize sindirmiş değilsiniz. Bakın, 
geliyorum son bölüme: Siz demokrasiyi içinize sindirmediniz diyorum. Bu temel kanunla da, 
demokrasiyi içinize sindirmediğinizi bir daha gösteriyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, temel kanun, gruplar anlaşırsa buradan geçer; doğrusu o değil mi?! Siz, yet
miş milyon insanı bire bir ilgilendiren bir yasayı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından kaçırmak 
için her şeyi yapıyorsunuz. 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Muhalefete ihtiyaç var; önce, ihtiyaç bu değil mi?! 
KEMAL KILIÇDAROGLU (Devamla) - Bakın, siz "muhalefete ihtiyaç var" diyorsunuz. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Burada bir maddelik yasayı bir haftada geçiremedik; kusura bak

mayın! 
KEMAL KILIÇDAROGLU (Devamla) - Siz... Güzel... Siz, muhalefete ihtiyacı şöyle his

sediyorsunuz: Muhalefet bir kukla muhalefet olsun, bizim her dediğimizi yapsın. Ondan sonra da, 
muhalefet de, efendim, bizimkini kabul etti, ne yapalım veya muhalefet bir maddeyle ilgili olarak 
en fazla 10 saniye konuşsun. Öyle ya, 29 maddeyi alıyorsunuz, 10 dakika konuşacak 29 maddeyle 
ilgili. Bunun hangi demokrasiyle ilgisi var, hangi demokrasiye sığar böyle bir şey? Muhalefetin 
sesini kesmek için özel çaba harcıyorsunuz. 

Bu yasa doğru bir yasa değildir, bu tutum doğru bir tutum değildir; demokrasi anlayışıyla bağ
daşmaz. Sizin demokrasi anlayışınızı Sayın Canikli gayet güzel anlattı burada, siz de Sayın Canik
li'yi avuçlarınız patlayıncaya kadar alkışladınız. Bunun sorumluluğunu, demokrasiyi bu anlayışıyla 
kabul eden bir partinin getirdiği bu yasanın doğru olmadığını, sesimizi kesmeye yönelik olan bu 
tutumu da şiddetle protesto edeceğimizi ve Parlamentoyu da terk edeceğimizi Yüce Meclise ve hal
kımıza anlatmak, sunmak isterim. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Kalkın... 
(CHP Grubu milletvekilleri Genel Kurul Salonunu terk ettiler) 
AHMET YENİ (Samsun) - Söyleyecek sözü olmayanlara güle güle; söyleyecek bir sözünüz 

yok. 
Vatandaştan kaçmayın... 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Halktan kaçamazsınız, halktan... 
BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekilleri, lütfen... 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Tasarının tümü üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına, İsparta Milletvekili Sayın 

Erkan Mumcu; buyurun. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
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AHMET YENİ (Samsun) - Vatandaş görüyor sizi. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Buyurun Sayın Mumcu. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA ERKAN MUMCU (İsparta) - Çok teşekkür ediyorum 

Sevgili Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; sözlerime başlamadan önce sizleri saygılarım

la selamlıyorum. 
Bugün görüşmekte olduğumuz tasarının, ülkemiz açısından, ülkemizin geleceği açısından 

önemine, hayatiyetine binaen ve İktidar Grubunun bugüne kadar ya da hükümetin bugüne kadar bu 
konuda bir ortak akıl üretmek amacıyla da olsa diyalog arayışında bulunmamış olmasına rağmen, 
şu içinde bulunduğumuz dakikaları, saatleri, belki de bu fırsatı iyi değerlendirebilmek, bir diyalog
la daha verimli, ülke için daha hayırlı bir neticeye ulaştırabilmek fırsatı olarak gördüğüm için huzur
larınızdayım. 

Değerli arkadaşlar, önce söylemem gereken bir şey var ki, Türkiye'nin sosyal güvenlik sis
teminin reforma ihtiyacı vardır ve bu reform ihtiyacı son derece gecikmiş, biriktirilmiş ve ağır 
bedeli ödenmiş bir ihtiyaçtır ve Türk sosyal güvenlik sisteminin reforma tabi tutulması için kay
bedilecek bir dakika bile zaman yokken, aslında, bugün, bir tek parti iktidarı kurma çoğunluğunu 
elinde bulunduran İktidar Partisinin, üçbuçuk yıllık gecikmesinin de, millete bir tür hesabını ver
mesi gerektiğini düşünüyorum; çünkü, 1994-2004 yılları arasında, sadece geride bıraktığımız bu on 
yıl içinde sosyal güvenlik sisteminin açıklarının hazine borçlanma maliyetleri üzerinden Türkiye'ye 
toplam maliyeti 470 katrilyon lira olmuştur arkadaşlar. Bu 470 katrilyon liralık rakam, benim uy
durduğum bir rakam değil, bütçesini sunuşunda, Maliye Bakanımızın, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine yaptırdığı hesaplar neticesinde sunduğu rakamdır. 

Bu rakamı mukayese edebilmek bakımından şunu söylemek zannediyorum yeterlidir: Bu 
rakam, Türkiye'nin bugüne kadar birikmiş toplam borcundan daha büyük bir rakamdır; yani, sür
dürülebilir bir sosyal güvenlik reformunun yapılmış olması, sosyal güvenlik açıklarının ortadan kal
dırılmış olması bu ülke için son derece acil ve hayatî bir ihtiyaç iken, bugün karşımıza getirilen 
tasarı bir reform niyetiyle getirilmiş olsa bile, üçbuçuk yıllık bir gecikmeyle gelmiştir ve bu üç
buçuk yıllık gecikmenin maliyeti de, neresinden bakarsanız bakın, Maliye Bakanımızın yaptığı 
hesaplamalar üzerinden yaklaşık 100 katrilyon liradır. Bu, 100 katrilyon liranın, borçlanma 
maliyetiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devletine olan ağır maliyeti, herhalde, gözden kaçmış bir 
kusur olarak addedilemez. Zira... 

BAŞKAN - Sayın Mumcu, bir saniye... 
AYHAN ZEYNEP TEKİN BÖRÜ (Adana) - Salonda uğultu var. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
Buyurun Sayın Mumcu. 
ERKAN MUMCU (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, hakiki ve samimî olarak, bugün, burada, eğer bir iletişim kurabilirsek, 

diyalog kurabilirsek, Türkiye adına son derece hayırlı, memleketimiz için son derece hayırlı bir 
adım atma imkânı bulacağız ve hükümetiniz adına da bir iftihar vesilesi yaratma fırsatı 
bulabileceğiz. Sizden istirhamım, Sayın Bakandan, Bakanlar Kurulundan istirhamım, buradaki söz
leri, eleştiriler de dahil olmak üzere, iyi niyetli bir katkıda bulunma maksadıyla söylenmiş sözler 
olarak dinlemenizdir. Benim sözlerimin arkasından kürsüye gelecek arkadaşlarım istedikleri gibi 
eleştirsinler; ama, buradaki bulunuş sebebimiz, çözüme, milletimiz için çözüme samimi bir katkıda 
bulunabilmektir. 
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Değerli arkadaşlar, getirdiğiniz tasarıyı reform olarak niteliyorsunuz; ama, bu bir reform değil; 
bu, üç kurumu birleştiren bir teşkilat yasası, arkasından da bazı ilkesel değişiklikler getiren bir yasa 
tasarısından öteye gidemeyen bir şey; sistemin temel sorununu görmeyen, sistemin temel sorununu 
ihmal eden bir şey. Kurumların bir araya getirilmesine reform demenin imkânı yok; üstelik, ileri 
düzeydeki kurumlan da, geri düzeydeki kurumların mantığıyla vasatta, gerileştirilmiş bir vasatta 
buluşturmanın, Türk sosyal güvenlik sistemine ve o sistemin açıklarına hiçbir katkısı yok. Oysa, 
bunun çok nitelikli çözümleri var. Oysa, bu çözümü hayata geçirerek, bizim, borçlanma kıskacın
dan, işsizlik kıskacından, kayıtdışılığın yarattığı haksız rekabet kıskacından kurtulmamız mümkün. 
Bunun, hem yöntemi hem çözümü hem de imkânları var; ilave bir imkân, ilave bir kaynak ih
tiyacına hiç gerek duymaksızın bu sistemi kalıcı olarak reforme etmemiz mümkün. Yeter ki, samimî 
ve can kulağıyla dinleyin. 

Değerli arkadaşlar, sistemin en önemli meselesi, aktüeryal dengelerin tutmamasıdır. Aktüeryal 
dengelerin tutmamasının temel nedeni ise, sisteme katılımın yetersiz olmasıdır. Sistem istihdam 
dostu bir sistem olmadığı için, kayıtdışılığı özendiren bir sistem olduğu için insanlar, kayıtdışı üc
ret pazarlığını tercih ederek sosyal güvenlik sisteminin dışında olmayı tercih etmektedirler. Bunun 
en açık ölçüsü, toplam istihdam piyasasında -Sayın Bakan da ifade etti- kayıtdışı, yani sosyal 
güvenlik şemsiyesi dışında olanların toplam içindeki payının yüzde 52,5 olmasıdır. Çalışanların 
yüzde 52,5'i sisteme prim ödemiyor. 

Onun dışında, sisteme yapılan ödemeler ile sistemden elde edilen gelirler arasında bir tutarsız
lık, bir rasyonellik problemi var. 

Getirdiğiniz sistem sadece şuna yarar; açıkyüreklilikle söylemek lazım ki sadece şuna yarar: 
Bir düyunu umumiye idaresi olarak IMF'nin, Türkiye'nin sosyal güvenlik açıklarını ve sosyal 
güvenlik sistemlerini daha denetlenebilir, daha öngörülebilir düzeyde izlemesine fırsat sağlar; ama, 
hastalığı tedavi edici hiçbir katkıda bulunmaz. 

Sorunun en önemli boyutlarından bir tanesi, sistemin bir devlet sistemi olarak tasarlanmış ol
masıdır. Biriken fonların devlet sermayesi olarak telakki edilmekte olması ve devlet merkezli, 
hükümet merkezli bir iradeyle bunun keyfî bir yönetime konu edilmesidir. 

Sistem primli ödemeler ile primsiz ödemeler arasında bir ayırım yapmadığı gibi, sağlık ve 
emeklilik arasında bir ayırım yapmaması da sistemin en önemli sorunlarından bir tanesidir. Yani, 
hizmeti satın alan ile hizmeti düzenleyen ve hizmeti tedarik eden, hizmeti sağlayan arasında bir ay
rışmanın gerçekleşmemiş olması, akıldışılığın ve verimsizliğin en önemli nedenlerinden bir 
tanesidir. 

Onun dışında, primsiz ödemeler sisteminin de bu sistemin bütünü içinde telakki edilmesi, sis
temi verimsiz kılan unsurlardan başkasıdır. 

Arada bir, sık sık yapılan prim afları, ödeme düzenlemeleri, af niteliğindeki düzenlemeler de 
sisteme duyulan güveni zaten azalttığından, kayıtdışılık özendirilmekte ve Avrupa ülkelerinde l'e 
3,8 düzeyinde gerçekleşen prim ödeyen, gelir elde eden dengesi bizde l'e 1,8 düzeyine inmektedir 
ve giderek, bu, daha da kötüleşmektedir. Bunun temel nedeni, sistemin cazip olmayışı, sistemin adil 
olmayışı, sistemin kapsayıcı olmayışıdır. Sistemin bu kusurlarına ilişkin getirdiğiniz tasarı, hiçbir 
düzenleme, hiçbir etki, hiçbir olumlu etki getirmiyor; tam tersine, ilave sorunlar getiriyorsunuz. 

Bunun bir fon yönetimi sistemi olarak verimli olması için, bir kere, piyasa aklıyla, piyasa ras-
yoneliyle uyumlu hale getirilmiş olması lazım ki, siz, yeniden, bunu özerkliği olmayan bir devlet 
kurumu biçiminde düzenleyerek, zaten sisteme duyulması gereken güveni baştan yok ediyorsunuz. 
7'ye 4 sistematiğinde bir yönetim kurulu sistematiği getiriyorsunuz ki, kamu ağırlığı 7, diğer 
katılımcılar 4 oranında temsil ediliyor. Kaldı ki, sistemin... Yani, özerk dediğiniz kurum özerk 
değil. Burada getirmeniz gereken, bir güven kurumu olarak... Merkez Bankası kadar özerk bir 
kurum getirmeniz gerekiyor. Burada yapmanız gereken şey, her şeyden önce, düzenleyici ve denet-
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leyici bir bağımsız otoriteyi mutlaka kurmuş olmak. Onun altında, emeklilik sigortaları, sağlık 
sigortaları ve sosyal yardım ve hizmetler birimini ayrı ayrı yapılandırmış olmanız gerekirdi; ama, 
bu da yetmez. Sağlık Bakanlığını da içine alacak biçimde, hizmetlerle, hizmeti sağlayan ile hizmeti 
veren arasında net bir ayırımın konulmuş olması mutlaka gerekiyordu. 

Şimdi, hastane birleşmeleri, 18 yaşın altındakilerin sağlık hizmetlerinin karşılanması gibi bir
takım popüler söylenebilir sözlerle sistemi savunmak mümkün değildir. 

BAŞKAN - Sayın Mumcu, bir saniye... 
Sayın milletvekilleri, lütfen, yerlerinize oturur musunuz. Sayın milletvekilleri... 
Buyurun Sayın Mumcu. 
ERKAN MUMCU (Devamla) - Burada önemli bir fırsatın kaçmaması açısından hatırlatmak is

terim ki, mutlaka ve mutlaka yapmamız gereken şey, bu ayırımı gerçekleştirmiş olmaktır. Bunun 
için hiçbir eksiğimiz yok arkadaşlar, yeterli sayı var; eksik olan şey irade. 

IMF'nin bizi sıkıştırdığı köşede, sadece kontrol edilebilirlik ve denetlenebilirlik var; ama, sür
dürülebilirlik yok. Gelin, sürdürülebilir bir sistem kuralım. Gelin, sosyal güvenlik sisteminin ne ol
duğu konusunda, bir kere sağlıklı bir akletme biçimine sahip olalım. Sosyal güvenlik sistemi, her 
şeyden önce, bir ulusal tasarruf sistematiğidir. Sosyal güvenlik sistemi, sistem şemsiyesi altına al
dığı insanların birikimleriyle, bu birikimleri piyasa rasyoneline uygun bir biçimde yöneterek, ulusal 
servetin ortağı kılan bir aklın sistemidir. Yani, sosyal güvenlik primleri, aslında, bütün dünyada 
ulusal servetlerin ortağıdır. Yani, akıllı bir sisteme sahip olmuş olsaydık, sosyal güvenlik sistemine 
prim ödeyen insanlar, Türkiye'nin ulusal servetleri niteliğinde, borsaya kote edilmiş şirketlerden 
başlayın, bankacılık sistemine, sattığınız TUPRAŞ'a, Petkim'e gelinceye kadar hepsinin sahibi 
olabileceklerdi. 

Bakın dünyaya. Dünyada ulusal servet niteliğindeki şirketlerin, borsaların, bankaların his
selerinin çok büyük bir kısmı emeklilik fonlarına aittir ve onlar, sadece kendi ülkelerindeki değil, 
dünyadaki ulusal servet niteliğindeki servetleri de satın alıyorlar. Biz, adamakıllı bir sistem 
kuramamış olmanın, fonu, siyasî keyfiyetin dışında adam gibi yönetmemiş olmanın bedelini, ulusal 
servetlerimizi ulusal olmayan sermayeye satmaktan başka bir yol bulamamak gibi bir belayla karşı 
karşıyayız. Eğer TÜPRAŞ'ı işsizlik sigortasına satabilmiş olsaydık, eğer Telekomu işsizlik sigor
tasına satabilmiş olsaydık, mesela, o zaman Kurumlar Vergisinde sağladığınız avantajdan yarar
lanacak olan, yani, yıllık 450 ilâ 500 trilyon vergi avantajından yararlanacak olan sosyal güvenlik 
sisteminin üyeleri, Türkiye'nin işçileri, memurları, Bağ-Kurlu üyeleri olacaktı; ama, yaptığınız uy
gulama bambaşka bir şey getirdi. 

Aktüerya dengesini düzenlemeden, aktüerya dengesinde prim ödeyen sayısını artırmadan sis
temin çözüme kavuşması mümkün değildir. Öyle ise, sistemin içinde yer aldığı ekonomi, maliye, 
yani, sadece bankacılık, teşvik, vergi mevzuatıyla, istihdam politikalarıyla ilişkisini kurmadan sis
temi çözemezsiniz. 

Aylardır, yıllardır sesleniyorum; gelin, şu hesabı beraber yapalım. Burada, aranızda, çok değer
li matematik üstatları var; burada, aranızda, çok değerli iktisatçılar, ekonomistler var. Ben, burada, 
tutanaklara geçecek biçimde, Türkiye'de işsizliği de çözmenin, rekabet edebilir endüstrileri de teş
vik etmenin, bölgelerarası kalkınmışlık farklarını da ortadan kaldırıcı bir araç olarak istihdam 
politikalarının, teşvik politikalarının kurulmasının anahtarını koyacağım önünüze; tarımda arazi 
toplulaştırmanın, tarımda yaşayan nüfusu hizmetler ve sanayi sektörlerine kazandırmanın aracını 
koyacağım önünüze. Eğer, en küçük bir akıldışılık saptarsanız, gelin, gönlünüzce hakaret edin; an
cak, akıldışılık bulamıyorsanız da, gelin, bu aklı milletten esirgemeyein. Gelin, bu millete... 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Estağfurullah. 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Ünal! 

- 4 6 2 -



TBMM B:87 12.4.2006 0:2 

ERKAN MUMCU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakan Yardımcısı, Türkiye'nin 
önceki Başbakanı Sayın Gül de aramızda. Bu konudaki duyarlılığıma kendisi de çok yakından 
tanıktır. Yüksek Planlama Kurulunun ilk toplantılarından birinden beri kendisine bu ısranmı anlat-
mışımdır. Sayın Bakan, eskiden beri tanıdığım, değerli, iyi niyetli, Türkiye'ye hizmet aşkıyla dolu 
bir siyasetçidir. 

Size çok net bir anahtar veriyorum. Elinizde, bütçeden, sosyal güvenlik kurumlarının açığını 
kapatmak için kullandığınız 26 katrilyon liralık bir bütçe var mı yok mu; var. Buna, yeşilkart ve sair 
gibi primsiz sistemlerin açıklarını kullanmak için kullandığınız kaynakları ilave ederseniz, daha 
büyük bir rakama ulaşırsınız; ama, 26 katrilyon liranın dolar karşılığı yaklaşık 20 milyar dolar 
mıdır?.. 20 milyar dolar/yıl. Gelin, Türkiye'de istihdamı teşvik için, sanayicilerin, az gelişmiş böl
gelerin, sosyal güvenlik sistemine girmek isteyip imkân bulamayan milyonların, yani, sistemin ak-
tüeryal dengesini düzeltmek için, arzu eden, ama, fırsat bulamayan milyonların sisteme katılmaları 
için bir şey yapalım. Bu insanların, teşvik edilmiş sektörler, teşvik edilmiş bölgelerde, özenle bir 
rekabet stratejisine göre seçilmiş bölgelerde, sözgelimi Diyarbakır'da Sayın İhsan Arslan, sözgelimi 
Kütahya'da, sözgelimi Kastamonu'da seçilmiş sektörler bakımından çeşitli düzeylerde teşvik edil
mesi, sigorta primleri üzerinden teşvik edilmesi için elinizde bir kaynak var. 20 milyar dolan 100 
dolar adam başı prim desteğinden hesap ederseniz, elinizde 200 milyon adam/ay prim desteği sağ
layabileceğiniz bir kaynak var demektir. Bu bütçenizde var bu para. 200 milyon adam/ayı 12'ye 
bölerseniz, 16 milyon 600 bin adam/yıl, beher 100 dolar prim desteği için cebinizde para var. Gelin, 
bazı bölgelerde ücretten kesilen vergileri -ki, bütçe toplamı içinde değeri sıfır mesabesindedir- bun
ları da kaldırmak suretiyle, gelin, bir teşvik politikası uygulayalım. Bu uyguladığımız teşvik 
politikasında sistem içindeki yaşlanmasını baz kabul edelim, yani, sisteme üyeliğini baz kabul 
edelim. Sıfır gün birinci yılın sonuna kadar yüzde 100, onuncu yılda sıfırlanacak, yani, 100'den 
sıfıra doğru ortalama beş yılda yüzde 50 prim desteğiyle kayıt dışındaki istihdamın kayıt altına alın
ması için bu sermayeyi kullanalım. Bu sermayeyi kullandığımızda karşımıza çıkacak manzara 
şudur: Çeşitli oranlarda, yani, prim yüklerinin yüzde O'ı ilâ yüzde 50'sine kadar prim ödeyecek mil
yonlarca insanı sistemin içine katarız. Bunu sistemin içine katmak demek, bugün 6 900 000 
düzeyinde olan prim ödeyicisi sayısını, 100 dolardan hesap ederseniz, 23 000 000'a çıkarabiliyor ol
mak demektir. Gelin, siz 200 dolar destek verin, yüzde 100 artırmak, 18 000 000-19 000 000 prim 
ödeyicisi, yani sistem üyesi üretmek demektir; ama, ne yapıyorsunuz; bir cebinizden aldığınızı baş
ka bir cebinize koyuyorsunuz. Ortada böyle bir kaynak var. Yani, bir nehrin içinde, elektrik ener
jisiyle akıp giden nehir gibi olağanüstü bir kaynak var; ortada, bölgelerarası gelişmişlik farkı diye 
bir problem var; ortada, sosyal güvenlik şemsiyesine giremeyen milyonlar var (Anavatan Partisi 
sıralarından alkışlar) ortada, kayıtdışı ekonominin yarattığı haksız rekabet var, elinizde böyle bir 
imkân, böyle bir para var; üç aydır, üç yıldır size tekrar tekrar tekrar tekrar söylüyorum, hiç oralı 
olduğunuz yok. 

Elinizi vicdanınıza koyun arkadaşlar, allahaşkına elinizi vicdanınıza koyun; eğer, bu işlemez 
bir sistemse, gelin millete deyin ki, bu Erkan Mumcu burada bir şeyler söylüyor; ama, söylediğinin 
akla, mantığa sığar bir tarafı yok deyin, beni teşhir edin; ama, işler bir sistemse, bunu milletten niye 
esirgiyorsunuz?! (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

Gelin şimdi, üçbuçuk yıldır bunu niye yapmadığınızın hesabını verin. Üçbuçuk yıldır bunu 
yapmamanın ve bu millete 100 katrilyon lira ilave bedel ödetmenin hesabını verin. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Mumcu, lütfen, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ERKAN MUMCU (Devamla) - Memnuniyetle Sayın Başkan. 
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Gelin şimdi, bu ülkenin, kendi aklıyla kendi derdine derman olması için var olan çözümlere 
niye arkanızı döndüğünüzü, IMFnin size dayattığı şeyi, yani takip edilebilir, denetlenebilir borç
luluk düzeyi, bağımlılık düzeyiyle ilişkilendirilmiş bir ülke ve ekonomi olmak tutsaklığından niye 
çıkamadığımızın hesabını verin. Siz herhangi bir hükümet değilsiniz, siz, anayasa değişikliği 
yapabilecek çoğunluğa sahip ve arkasında milyonlarca insan bulunan bir hükümetsiniz. Gelin, o 
milyonlarca insanın hayatını değiştirmek, hayatını güzelleştirmek için niye yasaklara karşı 
mücadele etmediğinizin, niye bu imkânları kullanarak yoksulluğa karşı mücadele etmediğinizin 
hesabını verin. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) Ama, hesap vermenizden vazgeçtik, hesap 
vermenizden vazgeçtik, gelin, gelin, bu ülkenin dertlerini bu ülkenin aklıyla çözebileceğimize, bu 
ülkenin imkânlarıyla bu ülkeyi mahkûm olmaktan kurtarabileceğimize, borç mahkûmu bir ülke ol
maktan kurtarabileceğimize inanın. Eğer bu tasarıyı bizimle müzakere etseydiniz, şurada ifade 
edemediğim daha onlarca katkıyı yapmak fırsatım olacaktı. 

Bu Genel Kurulda, biz, bütün partilerin, bütün milletvekillerinin oylarını alarak da kanun kabul 
ettik. Temel kanun kabul etmenize bir şey diyecek değilim; ama, hiç olmazsa, bunu daha önce getir
seydiniz, beraber müzakere etseydik, biz katkılarımızı ortaya koyabilseydik ve milletimiz için bir 
çıkış yolu değeri taşıyan bir çözümü buraya getirmiş olsaydık. O zaman, 15 dakikada, 25 dakikada 
bu yasa zaten biterdi. Öyle olmadı mı?! Telif Hakları Kanununu öyle çıkarmadık mı?! Kültür Var
lıkları Teşvik Kanununu öyle çıkarmadık mı?! Cumhuriyet Halk Partisi de, burada, ona oy vermedi 
mi?! Müzakeredir önemli olan. Müzakere edeceğiniz tarafı doğru seçeceksiniz. Demokratik 
muhataplar bulacaksınız karşınıza, hakiki demokratik muhataplar, hayalî muhataplar değil. Çözmek 
için cesaretiniz olacak, çözmemek için kaçacak fırsat aramayacaksınız. 

Gelin, bu tasarıyı çekin arkadaşlar. Gelin, bu tasarıyı çekin. Gelin, bu tasarıyı komisyonda bir 
daha görüşelim. Bu tasarıyı komisyonda üç gün görüşürsek, emin olun, herkesin yüzünü güldürecek 
bir çözüm ortaya çıkarmak mümkündür. Gelin, çekin ve şurada önerdiğim önerilerden, sadece bir 
tanesini önerdiğim önerilerin arkasını da koyalım. Gelin, bunu, adamakıllı, gerçek, hakiki bir 
reform yapalım. Gelin, bunu yapın; milletimizin karşısına çıkıp, her türlü şükran duygularımla 
teşekkür edeceğim, milletim adına teşekkür edeceğim; hepimiz müteşekkir olacağız; ama, allahaş-
kına, gelin "böyle geldi, böyle gider" mantığından vazgeçelim. Gelin, bu mesele üzerine akıl 
koyalım. 

Sözlerimi bitiriyorum Sayın Başkan, sabrınızı zorladığımın farkındayım... Eğer, burada ortaya 
koyduğumuz aklı değersiz buluyorsanız, istirham ediyorum; milyonlarca vatandaş bizi izledi, "bu 
olmaz, bu çalışmaz" diyen arkadaşımız varsa, Sayın Bakan, Bakanlar Kurulunun değerli üyeleri, 
AK Partinin değerli üyelerinden herhangi bir arkadaşımız, allahaşkına, gelin bir anlatın da ben de 
kendi yanlışımı bileyim. Eğer, yanlış değilse de, doğrusunu niye yapmadığınızın hesabını millete 
vermek zorunda kalacağınızı unutmayın. 

İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum; sağ olun. (Anavatan Partisi 
sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Mumcu. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 19.35'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.08 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 19.43 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKCt (Konya), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 87 nci Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

1102 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
6.- Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan 

ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1153) (S. Sayısı: 1102) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının tümü üzerindeki söz sırası, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Ankara Millet

vekili Zekai Özcan'a aittir. 
Buyurun Sayın Özcan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Özcan, süreniz 20 dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı üzerinde AK Parti Grubu adına hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Tabiî, bu kanunla ilgili görüşlerime başlamadan önce, benden önce Sayın Kılıçdaroğlu ve 
Sayın Mumcu'nun bir iki konusuna temas etmek istiyorum. Tabiî, konu tamamen teknik olmasına 
rağmen, olay siyasî boyutlara çekilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Başbakanımızla ilgili 
"kameralarla iftar sofralarına, fakir sofralarına gitmektedir" diye bir ifadede bulundu. Benim bil
diğim, Sayın Başbakanımız, kamerayla hiçbir iftar sofrasına katılmamıştır. Kaldı ki, Sayın Baş
bakan ve kadrosu, çoğu, zaten fakir sofralarından gelmektedir. Sosyal Dayanışma Fonunun il baş
kam olduğunu söylemek suretiyle, aslında benim de anlayamadığım bir ifadede bulundu ki, bu -
doğru olmadığını biliyoruz- illerde vali, ilçelerde kaymakamdır. Dolayısıyla, bunu kendisine yakış
tıramadığımı da ifade etmek istiyorum. 

Sayın Mumcu ise, görüştüğümüz konunun sosyal güvenlik kurumu kanunu olduğunu unutarak, 
herhalde, bunun emeklilik sigortası kanunu olduğu şeklinde düşünmüş ve bu tasarının geri 
çekilerek, işte, iki üç gün çalışmak suretiyle emeklilik sisteminin nasıl düzeltileceğini ifade etmiş
tir. Tabiî, bugün konuştuğumuz konu, emeklilik sigortası kanunuyla ilgisi olmayan, tamamen tek 
çatıyla ilgili bir kanundur. Kaldı ki, sosyal güvenlikte kısa vadeli, beş senede, on senede sosyal 
güvenlikle ilgili herhangi bir çözümün olması da söz konusu değildir; bu, bir uzun vadeli aktüeryal 
dengeye dayanır. Bunu gözardı edip kısa dönemde kaynak bulmak suretiyle sosyal güvenliğin prob
lemlerini çözmeyi düşünmek de çok yanıltıcı bir durum olur. 

Peki, biz ne yapıyoruz bugünkü tasarıyla; bugünkü tasarıyla, biz, elli seneden beri hizmet et
mekte olan, kamu kesimi için Emekli Sandığı, işçi statüsündeki SSK ile otuzbeş yılı aşkın bir 
süredir kendi hesabına çalışan Bağ-Kurlulann kurduğu Bağ-Kur kurumlarını, bu üç sosyal güven
lik kurumunu tek çatı altında birleştiriyoruz. Bizim bugünkü tasarımızın özü bu. 

Peki, burada ne vardı; burada, vatandaşın bu kurumlarla ilişkilerinde verimsizlik vardı, uzun 
kuyruklar vardı, sıkıntı vardı ve bu kurumların mensupları kendi kurumlarından memnuniyetsizlik
lerini her zaman ifade etmişlerdir; çünkü, bunlar, çalışma statülerine göre kurulmuş kurumlardır. 
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Şimdi, biz, biliyorsunuz ki, tek emeklilik sistemi, tek sağlık sistemi, tek yardım sistemi olmak 
üzere bütün bu sosyal güvenlik sistemlerini birleştiriyoruz ve tek çatı altında topluyoruz. Bununla 
ilgili emeklilik sigortası kanunu ile genel sağlık sigortası kanununu yakın bir zamanda görüşeceğiz. 
Onunla da ilgili Plan ve Bütçedeki görüşmeler bitti, Genel Kurula inmiştir. Fakat, bu konuda şu 
sorular sorulabilir -çünkü, soruldu- bu sorunlar nedir, işte, farklı çalışma sistemleri, eşitsizlikler, 
sağlık hizmetlerinde farklılık, emeklilik sisteminde farklılık. Biliyoruz ki, aynı primi ödeyenler, bu 
kurumlar farklıysa, farklı sürelerde emekli aylığı almaya hak kazanıyorlar, farklı prim ödüyorlar ve 
farklı sağlık hizmeti alıyorlar; kimisi kamu hastanelerinden sadece alıyor SSK'da olduğu gibi, 
kimisi ise üniversiteye gidebiliyor, kimisi özel sağlık kurumlarından alabiliyor ve bu eşitsizlik ve 
dengesizlik adil bir şekilde düzeltilmeye çalışılacaktır. 

Biliyoruz ki, Sosyal Sigortalar Kurumunda bugün 60 güne yakın bir süre içerisinde ancak or
talama emekli işlemleri bitmektedir; Bağ-Kurda otuz gün, Emekli Sandığında üç gün. Yine, malul
lük sürelerine baktığımızda, bir seneye varan sürede ancak malullük aylığı alabilmektedir. Hizmet 
birleştirilmesi eğer zorunlu oluyorsa, bu, bir seneye yakın bir zamanı gerektirebiliyor. Tabiî, bunun 
sonucunda, vatandaşın bıkkınlık, eziyet ve mutsuzluğunu getiriyor. 

Biz ise, bunun yerine, vatandaş odaklı bir sistem kuruyoruz. Burada kurduğumuz sistem, üç yıl 
içerisinde tamamlanmak üzere, eğer üç yıl içerisinde tamamlanmazsa, Bakanlar Kurulu iki yıl uzat
mak suretiyle, beş yıl içerisinde, tamamen bu dediğim kurumların tasfiye edilerek Sosyal Güvenlik 
Kurumuna dönüşmesini amaçlıyor. 

Kurumsal dağınıklığa son veren, idarî ve malî açıdan özerk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının ilgili kuruluşu, bugün için daha özerk bir yapıya kavuşmuştur; çünkü, "teşkilat 
kanununda olmayan hükümler, özel hukuk hükümlerine tabi" ifadesi kullanılmak suretiyle, bunun 
özerkliği perçinlenmiştir. 

Genel kurul muhafaza ediliyor ve kamu-özel orantısı, yine, özel kesim lehine daha çok yapıl
mıştır. 56 sosyal taraf, 22 kamu kesimi olmak üzere 78 kişiden oluşan bir genel kurul teşekkül 
ediyor ve geçmişte biliyoruz ki, bu genel kurullar sadece konuşulup, istişare mahiyetinde olup, 
dağılan kurumlardı. Biz, burada, bu genel kurulların aldığı kararların öncelikle dikkate alınması 
konusunda yasaya da bir hüküm koymak suretiyle genel kurulların daha aktif olmasını sağladık. 

Yönetim kurulu konusunda ilk defa sosyal taraflarla kamu kesimi eşit sayıda temsil ediliyor. 
Bugüne kadar, biliyoruz ki, Emekli Sandığı 6 kamu -özel kesim yoktu, sosyal kesim- Bağ-Kurda 4 
kamu, 2 sosyal kesim vardı, SSK'da ise 5'e 3'tü. İlk defa, biz, bunu 5'e 5 yapmak suretiyle sosyal 
kesimlerin yönetim kurulunda ağırlıklarını koruduk ve bugün yönetim kurullarında olmayan yet
kileri, yine, yönetim kurullarına tekrar devrettik. Biliyoruz ki, Sosyal Sigortalar Kurumunda daire 
başkanının atanması bile yönetim kurulun yetkisinde değildir. Oysaki bu tasanda daire başkanının 
atanması bir tarafa, kurulacak olan her genel müdürlüğün altındaki 8 daire başkanlığının kurulması 
ve atanmasını da yönetim kuruluna yüklemek suretiyle yönetim kurulunun etkinliğini artırdık ve 
burada, kurum başkanı da, aynı zamanda, bakana değil, birinci derecede yönetim kuruluna karşı 
sorumlu, hesap verir niteliğini getirdik. Dolayısıyla, Cumhuriyet Halk Partili değerli arkadaşımın, 
tabiî, bu iddiası mesnetsiz olmaktadır. 

Yine, yönetim kurulunun yetkilerini, görevlerini sınırlandırdık ve genelde kendi aldığı karar
lan, yine, kendisi uygulama hükmünü getirdik; çünkü, daha önce, devamlı bakanın onayına sunulan 
kararlardı. Daire başkanı, kurum başkanı ise 500 000 YTL'nin altındaki bütün onaylar kendisine 
verilmektedir; sadece, ihalesiz işler yönetim kuruluna gitmektedir. Yönetim kurulunun dışındaki 
başkana, üç başkan yardımcısı koymak suretiyle merkez teşkilatını bu şekilde düzenledik. Burada, 
getirdiğimiz ana hizmetler birimi olarak, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigor
tası Genel Müdürlüğü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü, 
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı merkez teşkilatı olarak 
yeniden düzenlendi. 
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Danışma birimleri olarak, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği olmak üzere danışma birimleri düzenlendi. 

Yardımcı hizmet birimleri ise, İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı olarak yasada yer aldı. 

Burada esas şöyle bir örnek vermek mümkündür: Yani, bir mutfak düşünelim, bir de lokanta, 
servis kısmı. Burada mutfak kısmında Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ile Primsiz 
Ödemeler Genel müdürlüğü ve Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, bu mutfakta aslında olayın 
mevzuat yönünü oluşturuyor ve yapılacak işlemleri düzenliyor. Servis kısmını ise Hizmet Sunumu 
Genel Müdürlüğü taşrada ve yine, ilde yapmaktadır. 

Burada, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü, bütün günlük operasyonları taşrada il müdürlük
leri, 81 il müdürlüğü ve 1 700'e yakın sosyal güvenlik merkezi kurulması düşünülüyor ve bunlarla 
beraber bunu yürütecektir. 

Kurumun gelirleri arasında değerli arkadaşlarım, bugüne kadar olmayan devlet katkısını ilk 
defa koyduk. Biliyoruz, 1994'ten sonra sosyal güvenlik açıklan hazine tarafından karşılanıyordu; 
fakat, devletin Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ-Kura ve Emekli Sandığına doğrudan bir katkısı 
yoktu. İlk defa emeklilik sigortasında yüzde 5, sağlık sigortasında yüzde 3 olmak üzere, yüzde 8 
oranında -ki, bu toplamda yüzde 24 küsur yapıyor- yani, yüzde 24 civannda bir katkısı devletin doğ
rudan bu kuruma tahsilat oranı nispetinde bulunacaktır. Buna rağmen açıklar devam ettiği sürece 
de, yine, merkezî bütçeden bu açıklar karşılanacaktır. 

Burada, kurumun primsiz ödemeler için yapacağı giderler merkezî yönetim bütçesinden kar
şılanacak. Yine, sigorta fonu, sağlık fonu, primsiz ödemeler fonu kesinlikle birbirine aktarma 
yapamayacak ve bunlar, kaynaklarını, yine kendi fonlanndan karşılayacaklardır. 

Yine, yönetim giderleri, tahsilat gelirleri içerisindeki oranı yüzde 10'ken, bu kuruma, yüzde 5'le 
sınırlanmak suretiyle, yönetim giderlerinin daha kontrollü harcanması hükmü getirilmiştir. 

Bu kurumu kurarken, değerli arkadaşlanm, çalışan personelin kesinlikle özlük haklanna 
dokunmadık ve onlann özlük haklannı muhafaza etmesi için geçici maddelerde düzenlemeler yap
tık ve kararnameli olan bütün kadrolar, bakanlık müşavirliğine önce atanıyor, ondan sonra, kurumun 
ihtiyacı nispetinde eski görevlerine devam ediyorlar bu geçiş döneminde. Eğer, makamlı; fakat, üç
lü kararnameli olmayan görevler ise, başkanlık müşavirliği kadrosuna atanıyor; ama, yine, eski 
görevlerini bu geçiş döneminde sürdürmeye devam ediyorlar; ki, bu düzenleme ilk defa bu kurum
la yapılmakta ve personelin özlük haklannı korumaya dönük ve onlann lehine bir düzenleme ol
maktadır. Tabiî, burada, atandıklan kadro ile fiilen çalıştıkları kadro arasındaki fark, hangisi daha 
fazlaysa onu almaya devam edeceklerdir. 

Kurum, bugüne kadar, taşınmazlarını düşündüğümüzde, aslında, kurumun hem genel müdür
lerini hem yönetim kurullannı en çok ilgilendiren ve zamanını alan taşınmazlarla ilgili sorunlany-
dı; çünkü, prim borçlanna karşı, çoğu zaman, hamam bile almışlardır; tabiî, bunu kullanmamışlar
dır. Dolayısıyla, bu aldıkları emlakler, kendi başlanna sorun olmuştur. Bu kurumun emlakle ilgili 
problemlerinden ayrılması için, ihtiyaçlan dışında herhangi bir taşınmaz alınmasını önleyecek de 
bir hüküm getirilmiştir. Şu anda ise, kendi ihtiyacı olmayan taşınmazlann Maliye Bakanlığına dev
ri suretiyle satılması, rayiç bedelleri üzerinden satılması hükmü getirilmiştir ki, yönetim kurulu bu 
rayiç bedeli kabul etmek koşuluyla. 

Bunun dışında, bu kurumun, demin, Sayın Kılıçdaroğlu, tenkitte bulundu, işte, bu kurum bu 
kadar büyük bir kurum oldu; ama, siz teftiş kurulunu kaldırdınız diye. Biz, teftiş kurulunu, değerli 
arkadaşlanm, kaldırmadık. Burada, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı kurduk ve bunu daha güçlendir
dik. Dolayısıyla, bu mevcut müfettişler, hem SSK hem Bağ-Kur hem Emekli Sandığındaki idarî 
müfettişler, SSK'daki sigorta müfettişleri, bu teftiş başkanlığının içerisinde bulunacak ve yine teftiş 
ve soruşturma görevlerini yapmaya devam edeceklerdir. 
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Değerli arkadaşlarım, tabiî, bu konu, bugünkü görüştüğümüz konu, tamamen teknik ve 
dediğim gibi, üç sosyal güvenlik kurumunun tek çatı altında birleştirilmesiyle ilgiliydi. Bu sosyal 
güvenlik reformunun birinci ayağı buydu. İkinci ayağı, büyük ihtimalle yarın görüşmesine baş
layabileceğimiz Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve genel sağlık sigortası olacaktır. Dördüncüsü 
ise, primsiz rejimler olacaktır; fakat, bunun yasası henüz oluşmamıştır. Umuyoruz ki, iki üç ay 
içerisinde bu da oluştuğunda, yasalaştığında, bu dört ayak tamamlanmış olacaktır. Çünkü, sosyal 
güvenlik kurumlan verimsiz çalışmıştır ve vatandaşın problemlerini zamanında çözememiştir ve 
memnuniyetsizlik yaratmıştır. Bunun yerine oluşturduğumuz ve en ücra kasabaya kadar gidecek 
olan sosyal güvenlik merkezleriyle bu çözülecektir. Bilgisayar altyapısı güçlendirilecektir. Bunun 
için, 50 civarında, yine, bilişim uzmanı alınması için kuruma sözleşme yetkisi verilmiştir. 

Sosyal sigortalar, sosyal güvenlik açıklarına baktığımızda, değerli arkadaşlarım, 2005'te 23,3 
katrilyon TL veya milyar YTL civarında bir açık olduğunu görüyoruz. Bu açık süratle artmaktadır; 
çünkü, bütçeye baktığımızda, bütçedeki payı yüzde 16,1'dir. Oysaki, dört sene önce, bunun büt
çedeki payı yüzde 10'du. Bu, bu şekilde devam ettiği takdirde, tabiî, çok kısa zamanda, daha da 
büyük problem yaratacaktır; fakat, esas olan, sosyal güvenlikte çok söylenen ve bugüne kadar 
yapılamayan reformları AK Parti Hükümetinin başarabilmiş olmasıdır. Oysaki, biz, bu çatıyı 
yukarıda görüştüğümüzde, ne ANAP'lı ne de Cumhuriyet Halk Partili değerli arkadaşların ciddî hiç
bir itirazı olmamıştır; çünkü, bu yasanın... 

MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Anavatan Partisi, Sayın Başkan... 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - İtirazlarımızı orada görmediniz mi?! 
AHMET YENİ (Samsun) - Seslendirin biraz... 
MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Devamla) - Ciddî bir itirazı yoktur. 
Yani, itiraz ettikleri nedir; demin dediğim gibi, teftiş kurulu kaldırılıyor iddiası vardı Cum

huriyet Halk Partisinin, cevabını verdik. İkincisi, bakın, şu kadar önemli bir yasadaki yanlışlığı nasıl 
söylüyorlar; diyorlar ki: "Türkiye'de tek bir işveren konfederasyonu vardır; siz, nasıl 3 tane yazıyor
sunuz?" Bu, orada da konuşuldu değerli arkadaşlarım, biz, bir kanun yapıyoruz, bugün, evet 1 
tanedir; ama, yarın bunun 3 tane olmasını engelleyen bir hüküm yoktur. Eğer 1 taneyse, zaten ona 
göre... 5'i geçmeyeceğine göre, genel kurula vereceği üye sayısı 9'dur, 9'u verecektir, bu değiş-
memektedir. Yani, tenkit edilen konu, bu bilinmiyor mu diye. Üçüncü tenkit ettikleri konu, kurumun 
başkanı niçin süreli atanmıyor. Şimdi, burada, özerklik konusunda -demin ifade ettim- bu kurum, 
bugüne kadar kurulan yönetim kurulları ve kurumlar içerisinde en özerk kurum olmuştur; hem 
yönetim kuruluyla hem genel kuruluyla hem danışma birimiyle. Dolayısıyla, burada, bu kadar açık 
veren bir kuruma süreli bir başkan atanması halinde, hükümet programlarıyla uyuşmaması halin
deki sıkıntıyı düşünmek bile istemiyorum. O bakımdan, böyle bir kuruma uzun vadeli bir başkan 
atanmasının, aslında, özerkliğiyle ilgisi yoktur; çünkü, özerklik yasalarla sağlanmıştır. Dediğim 
gibi, kurum başkanı, bakana sorumlu değil, yönetim kuruluna sorumludur. Bundan daha büyük bir 
özerklik olması düşünülemez. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Özcan. 
MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Devamla) - Bu doğrultuda -muhalefet partilerinin ciddî bir eleş

tirisi olmayan- tek çatının, aslında, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-Kurun bir
leşmesiyle daha güçlü olacağını ve milletimize daha yararlı hizmet edeceğini düşünüyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özcan. 
Tasarının tümü üzerinde, şahsı adına söz isteyen İstanbul Milletvekili Ünal Kaçır. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
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Buyurun Sayın Kaçır. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyal Güvenlik Kurumu 

Kanunu Tasarısının tümü üzerinde, kişisel görüşlerimi açıklamak için söz aldım; konuşmama baş
larken Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sosyal güvenlik sistemimizin doğru dürüst işlemediği 
hepimizce, her vatandaşımızca malumdur. Sosyal güvenlik sistemimiz, sosyal devlet olma gerek
lerini yeterince karşılayamamakta, ürettiği ve vatandaşımıza sunduğu hizmet, hiçbir zaman, tam 
memnuniyetle karşılanmamaktadır. 

Mevcut durum şöyledir: 1946 yılında temelleri atılan, 1964 yılında kanununa kavuşan, işçilere 
ve ailelerine sağlık ve emeklilik hizmeti veren Sosyal Sigortalar Kurumu; 1949 yılında kurulan, 
memurlara ve ailelerine sağlık ve emeklilik hizmeti veren Emekli Sandığı; 1971 yılında kurulan, iş
verenlere, esnaf ve çiftçilerimize ve ailelerine sağlık ve emeklilik hizmeti veren Bağ-Kur; odalar, 
borsalar, bankalar, sigorta ve reasürans şirketlerinin kurdukları sağlık ve emeklilik sistemleri; yok
sul ve yoksun olanlara sağlık hizmeti temin eden Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğümüz. Bütün 
bu kurumlar, emeklilik, sağlık ve sosyal yardım hizmetlerini ayn ayrı veriyorlar; her kurumun ayn 
binası, ayrı mevzuatı, ayn personeli, ayn bilgisayar programı, ayrı matbu formlan var; birinin 
diğerinden doğru dürüst haberi yok. Bu dağınık yapı, koordinasyon sağlanmasını önlüyor. Mev
zuatın karmaşık olması ve aşırı bürokratik işlemler, bilgi işlem altyapısının yetersizliği, etkin ve 
verimli çalışmaya engel oluyor. Bütün bunların sonucunda, sağlık raporu almaktan sağlık hizmetine 
erişime, emekli aylığı bağlanmasına kadar her işte ciddî zorluk ve memnuniyetsizlikler oluşuyor. 
Bu kurumların verdikleri hizmetler ve hizmet kaliteleri arasında da dağlar kadar farklar var. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; prim toplayan sosyal güvenlik kurumlannın, genç 
nüfusumuz dikkate alındığında, topladıkları primlerden fon biriktirmeleri ve ekonomiye olumlu 
katkılar sağlamalan gerekirken, hesap bilmez, iş bilmez, izan bilmez yönetimlerin yanlış ve hatta 
kasıtlı uygulamalarıyla ekonomimiz üzerinde bir kambur haline gelmiştir. Özellikle, erken emek
lilik uygulamaları, sistemi, darmadağın etmiş, sürdürülemez hale getirmiştir. 

1999 yılında yapılan emeklilik yaşı ayarlaması durumu çok fazla değiştirmemiş, 2000 yılında 
3 katrilyon civannda olan sosyal güvenlik açıkları, 2005 yılında 23 katrilyonu aşmıştır. 

Borç faizleri, hükümetimizin kararlı politikaları sayesinde yüzde 70'lerden yüzde 13'lerin al
tına düşürülmüş, ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkileri azaltılmıştır. Ancak, sosyal güvenlik 
açıklannın bu denli büyük ve giderek artma eğiliminde olması, ekonomimizi ve sosyal güvenlik sis
temimizi tehdit etmektedir. 

Önümüzdeki yirmi yirmibeş yıl çok önemlidir. Yirmi yirmibeş yıl içerisinde, genç nüfusumuz
la, yani çalışan nüfusumuzla açıkları kapatıp artıya geçemezsek, giderek yaşlanacak nüfusumuzun 
sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamamız imkânsız hale gelebilir. Sosyal güvenlik sistemimizi 
yeniden yapılandırmazsak sistem tamamen çökebilir. 

Sözün kısası, sosyal güvenlik sistemimiz insanlarımızın sağlık ve gelecek endişelerini ortadan 
kaldırmaya yetmemektedir. Ayrıca, en fakir kısmını da, maalesef, kapsamamaktadır. Böyle olduğu 
için de, Anayasada tanımlanan sosyal devlet kavramının içi boş kalmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sorunun tanımı, aslında, çözümü de açıkça ortaya koyuyor. 
Bütün vatandaşlarımızı tek bir sosyal güvenlik çatısı altında toplamalı, onlara tek bir sosyal güven
lik kurumu çatısı altında hizmet vermeliyiz. Mevzuatı, bilgisayar programlan, matbu formlan mut
laka basitleştirmeliyiz. Görüştüğümüz kanunla yapacağımız, işte budur. Emekli Sandığını, Bağ-
Kuru, SSK'yı bir çatı altında topluyor, hiç sosyal güvenliği olmayan vatandaşlanmızı da Genel Sağ
lık Sigortası Kanunuyla kapsama alıyoruz. Artık, tek bir vatandaşlık numarasıyla, etkin bir bil
gisayar sistemiyle tek çatı altında hizmet vereceğiz. 
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Vatandaşlarımız, il ve ilçelerinde sosyal güvenlik merkezlerine giderek işlemlerini kolayca 
yapabilecekler. Memur olsun, işçi olsun, işveren olsun, esnaf olsun, çiftçi olsun çalışan herkes ay
nı emeklilik hizmetini alacak. Primini kendi ödesin veya devlet tarafından karşılansın, herkes, aynı 
sağlık karnesini, aynı sağlık hizmetini alacak. Yani, ülkemizde yaşayan herkes, yeniden eşit vatan
daşlar haline getirilecek. Ayrıca, 18 yaşını tamamlamamış bütün çocuklarımız devletin güvencesi 
altında olacak, bütün sağlık hizmetlerinden koşulsuz ve ücretsiz faydalanacaklar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 22 nci Dönem Parlamentosu olarak, ülkemizi mutlu ve 
müreffeh insanların yaşadığı bir ülke haline getirmek için pek çok adımlar attık; reform niteliğinde 
pek çok düzenleme yaptık. Geçmiş dönem yöneticilerinin, bırakın düşünmeyi, hayal bile 
edemeyeceği yeni yasalar çıkardık. Hükümetimiz, yıllarca bilinçsiz ya da kasıtlı, hatta ihanet 
derecesindeki yanlışları bir bir temizledi. 

22 nci Dönem Parlamentosu ve AK Parti hükümetlerinin gösterdiği gayret ve basan sayesin
dedir ki, millî gelirimiz 5 000 doların üzerine çıktı. Enflasyon tek haneli rakamlara, faizler yüzde 
70'lerden yüzde 13'lerin altına geriledi. Satılan otomobil sayısında, buzdolabı, çamaşır makinesi 
sayısında patlamalar yaşandı. Bugüne kadar kiracı olan vatandaşlarımız, Toplu Konut İdaresinin 
çalışmaları ve düşük banka faizleri sayesinde kira öder gibi ev sahibi olmaya başladılar. Yanı 
başımızdaki savaşa, savaş dolayısıyla 3 katına çıkan petrol fiyatlarına rağmen bu büyük başarıyı 
yakaladık. 

Biz iktidara geldiğimizde, SSK'lı vatandaşlarımız, bırakın özel hastaneleri devlet hastanelerine 
dahi doğrudan gidemiyorlardı, ilaçlarını SSK hastanesi eczanelerinden almak zorundaydılar. Yeşil-
kartlılar, sadece muayene olabiliyorlar, ilaçlarını alamıyorlardı; artık, onlar da, tüm sigortalılanmız 
gibi ilaçlannı yanı başındaki eczanelerden alabiliyorlar. 

İlkönce yanlışları düzelttik, eksiklikleri giderdik. Şimdi, sıra sosyal güvenlik sistemimizin 
yeniden yapılandınlmasına geldi; ama, her şeyiyle bir yeniden yapılanma peşindeyiz. Bu yapılan
dırma, reform değil devrim niteliğinde bir yapılandırmadır. Biz bu yapılanmayı yapmazsak bizden 
sonra gelenler çok daha büyük maliyetler ödeyerek bu yapılanmayı yapmak zorunda kalacaklar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN -Sayın Kaçır, tamamlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Uzun süredir gündemde olan, ancak, bizden öncekilerin cesaret edemediği bu adımı atmalıy

dık, atıyoruz. 
Biz, geleceği, gelecek nesilleri, çocuklarımızı düşünüyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak, kamu tüzelkişiliğini haiz, özerk bir sosyal güvenlik kurumu 
oluşturuyoruz. 

Sosyal güvenlik kurumunun ve çıkardığımız kanunun hayırlı olmasını, milletimizin dertlerine 
çare olmasını, daha mutlu ve müreffeh bir Türkiye için yeni bir adım olmasını diler, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlanın. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Tasannm tümü üzerinde, Hükümet adına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Sayın Murat Başesgioğlu söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin başında, Yüce Heyetinizi, şahsım ve Hükümetimiz adına 
saygıyla selamlıyorum. 
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Tabiî, gönül arzu ederdi ki, bu kadar kapsamlı, aşağı yukarı bütün vatandaşlarımızı yakinen il
gilendiren ve gelecekte bu ülkenin vatandaşı olma onurunu taşıyacak kişileri de ilgilendirecek bu 
kadar kapsamlı bir yasayı, iktidar-muhalefet elbirliği içerisinde ve ülkemizin gerçeklerine uygun bir 
şekilde, burada müzakere edebilelim. Bu sebeple, Anavatan Partisi Grubuna ve Sayın Genel Baş
kana çok teşekkür ediyorum katkıları için, katılımları için. Umarım, ilerleyen saatlerde veyahut da 
dönemde, Cumhuriyet Halk Partisi de, bu çalışmalarımıza iştirak ederek, bu taşanların Genel 
Kuruldan geçmesi aşamasında, komisyonda vermiş oldukları katkılarını burada da tekrarlarlar diye 
düşünüyorum. 

Saym Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, gerçekten, sosyal politika alanında Parlamento 
tarihine not düşecek önemli bir görüşme atmosferi içerisindeyiz; çünkü, bu hazırlamış olduğumuz 
tasarıları sadece bugünün değil, geleceğin kurgulanması, geleceğin düzenlenmesi olarak kabul et
memiz gerekmektedir. 

Hükümetimiz, bugüne kadar uygulamakta olduğu ekonomik politikalarla beraber sosyal 
politikaların da uygulanması gerektiğine inanmış ve zaman zaman, bu sosyal politika, alanında 
mevzuat değişikliklerini gündeme getirmiştir. Bunlardan belki de en önemlisi, bugün görüşmekte 
olduğumuz sosyal güvenlik reformu tasarısıdır. 

Değerli arkadaşlarım, sosyal politika, bir toplumun barış içerisinde, huzur içerisinde, dayanış
ma içerisinde yaşamasını sağlayan en önemli enstrümanlardan biridir. Özellikle dünyada yaşanmak
ta olan bu küreselleşmenin getirmiş olduğu olumsuz etkilerden toplumları ve bireyleri korumak için 
sosyal politika, şu anda, devletlerin ve toplumların elindeki en önemli araçlardan biridir ve sosyal 
güvenlik de, sosyal politikanın en temel öğelerinden birini oluşturmaktadır. Bir ülkede sosyal 
güvenlik kurumları ve sosyal güvenlik kurgusu ne kadar düzgün olursa, o ülkede sosyal dayanışma, 
sosyal yardımlaşma ve birlikte yaşamanın huzuru o derece yüksek düzeylerde seyreder. 

Şimdi, bizim toplumumuzun geleneğine baktığımız zaman, sosyal güvenlik reformu yahut da 
sosyal güvenlik kurumlarının mevzuatımıza geçiş konusunda bir elli yıllık mazisi olduğunu gör
mekteyiz. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu, Türkiye'de, 1950'li yıllarda kurulmuştur; 
Bağ-Kur 1971, 1972 yıllarında sosyal güvenlik mevzuatımıza girmiştir. Ama, toplum olarak, daha 
geriye gittiğimizde, lonca teşkilatlarını, hayır kurumlarını, yardım derneklerini ve aile içi dayanış
mamızı, toplumsal dayanışmamızı görmekteyiz. Biz, gerçekten, belki de Avrupa toplumlanna 
nazaran, bu saymış olduğum, kültürümüzün bize vermiş olduğu dayanışma ve yardımlaşma 
mekanizmasıyla, bugüne kadar, toplum içerisindeki birtakım sosyal huzursuzlukları giderme 
konusunda önemli mesafeler kat ettik; ama, bugün şöyle bir gerçekle de karşı karşıyayız: Artık, bu 
saymış olduğum geleneksel mekanizmalar, halen bu önemli fonksiyonlannı yürütmekle beraber, 
karşımızdaki dalganın yaratmış olduğu bu olumsuz esintileri karşılama konusunda yeterli değildir. 
Niye değildir; ekonomik nedenlerle değildir, toplum yapısındaki değişmelerden dolayı değildir. 
Hulasa, devlet olarak, artık, yeni, çağdaş sosyal güvenlik kurumlanna ihtiyacımız vardır. 

Elli yıllık uygulamasıyla, sosyal güvenlik sistemimizin bugün geldiği nokta nedir, bir fotoğ
rafını çekmemiz gerekirse, tek cümleyle değerli arkadaşlanm, bugünkü sosyal güvenlik kurum-
lanmızın ve sistemimizin sürdürülebilir olmadığını söylemek mümkündür. Niçin böyledir; benden 
önce konuşan değerli sözcüler de ifade ettiler, bir kere, kapsam itibariyle, bütün nüfusu kapsaması 
itibariyle sosyal güvenlik sisteminin eksiklikleri vardır. Bütün vatandaşlanmız sosyal koruma altın
da değildir, sosyal güvenlik sisteminin sağlamış olduğu hak ve yükümlülüklerden istifade 
edememektedirler. İkinci neden, sosyal güvenlik kuruluşlanmızın sağlamış olduğu hizmetler arasın
da norm ve standart birliği yoktur. Eğer Bağ-Kurluysanız başka türlü hizmet alırsınız, Emekli San
dığı rejimine tabi iseniz, memursanız başka standartta ve normda hizmet alırsınız, hizmet akdiyle 
çalışırsanız başka norm ve standartta hizmet alırsınız. Aslında, bu çalışma ilişkilerine dayalı, bu 
statüye dayalı durumu ortadan kaldırmak ve vatandaşlanmız arasında eşitlik sağlamamız gerekiyor
du. Bu tasannın temel esprilerinden birisi, eşit ve adil bir emeklilik sistemini benimsemiş olmasıdır. 
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Başka nedir sosyal güvenlik sistemimizin arızaları; finansman açığı, bugün önemli boyutlara 
ulaşmıştır. Bütçe üzerindeki baskıları dolayısıyla, borçlanma maliyetlerini artırma dolayısıyla, borç 
stokunu artırma dolayısıyla, sosyal güvenlik açıkları gerçekten tartışılmaya değer bir konudur. 

Ama, değerli arkadaşlarım, burada, bu sosyal güvenlik açığı kavramını, daha önceki konuş
malarımdan da hatırlayacaksınız, toplumumuzda genel manada kabul gördüğü şekilde ben an
lamıyorum. Sosyal güvenlik açığını, karadelik veyahut da boşa gitmiş, boşa harcanmış bir meblağ 
olarak görmüyorum; çünkü, sosyal güvenlik kuruluşlarımızın yapmış olduğu harcamalar, genelde 
iki ana kalemden oluşmaktadır: Bir, emeklilik maaşıdır; ikincisi, sağlık harcamasıdır. Bunlar da, bir 
sosyal devletin vatandaşlarına yapması gereken, harcaması gereken miktarlardır. 

Bizim, 2005 yılı itibariyle toplam sosyal güvenlik harcamamız, üç kuruluşun sosyal güvenlik 
harcaması, yaklaşık 58,5 katrilyon liradır, yeni birim ifadesiyle 58,5 milyar Yeni Türk Lirasıdır; 
yani, Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı, sağlık ve emeklilik alanında, bu ülkenin vatandaşlarına 
58,5 milyar liralık bir harcama yapmışlardır. Bu harcama, gayri safî millî hâsılamızın yaklaşık yüz
de 12, Tine isabet etmektedir. Bu oran, Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımız zaman düşük bir orandır. 
Yüzde 25, yüzde 30 olan, yani, gayri safi millî hâsılasının yüzde 30'unu sosyal güvenlik har
camasına ayırmış ülkeler vardır. Almanya'nın, 1990-1995 arasında sosyal güvenlik harcamalarına 
ayırdığı pay, kamu bütçesinin yaklaşık yüzde 50'si mesabesindedir. 

Dolayısıyla, Türkiye'de bu yüzde 12,1'lik miktarı ve meblağı çok görmememiz lazım. Ama, 
bizim sıkıntımız, borç stoku çok olan bir ülke olduğumuz için, demin de ifade etmeye çalıştığım 
gibi, borçlanmanın ekonomimiz üzerinde yaratmış olduğu menfi tesirlerdir, makroekonomik istik
rarı bozma konusundaki hususlardır. Yoksa, ülkenin borçlu olmadığı, borç stokunun olmadığı, borç
lanma maliyetlerinin düşük olduğu bir ortamda, biz de, mutlaka ve mutlaka, sosyal güvenlik har
camalarımıza daha fazla pay ayırmak zorundayız. 

Bunun dışında, değerli arkadaşlarım, sosyal güvenlik sistemimizin dengeleri bozuktur. Ör
neğin, arkadaşlarım da ifade ettiler, aktif-pasif oranı dediğimiz, yani, kaç çalışana kaç emeklinin 
düştüğü oranı şu anda 1,8'e karşılık l'dir; yani, 1,8 çalışanımız, 1 emekliye karşılık gelmektedir. 
Bunun dünyadaki normal standardı 4'e l'dir, yani, 4 çalışanın, 1 emekli aylığını finanse etmesi 
gerekir. Eğer biz bu sisteme müdahale etmezsek, belli bir çerçeve çizmezsek, 1,8 olan bu aktüeryal 
denge önümüzdeki yıllarda daha bozulacak, neredeyse l'e 1 gelecektir. Yani, 1 çalışana 1 emeklinin 
geldiği bir aktif-pasif dengesiyle, o sosyal güvenlik sistemini sürdürmek mümkün değildir. O 
zaman, bugün 23,3 katrilyon lira veyahut da milyar YTL hazineden transfer yapılan sosyal güven
lik sistemine, belki 50 milyar YTL, 50 katrilyon lira bir sosyal transferi yapmak zorunda kalacağız. 
Bu da, bizim, ekonomik dengemizi, ekonomik sistemimizi daha çok bozacaktır. 

Bunun dışında, bir sosyal güvenlik sisteminin en önemli özelliği, yoksulluğu azaltmasıdır. Bir 
yerde, sosyal güvenlik sistemi, gelirin yeniden dağıtımı demektir; yani, vatandaşlardan toplanan 
geliri, adil ve eşit bir şekilde dağıtmanın kanallarından biridir. Bizim sosyal güvenlik sistemimizin 
yoksulluğu giderme konusundaki performansı nedir diye baktığımız zaman, maalesef, hiç başarılı 
olmadığını görüyoruz. Niçin görüyoruz değerli arkadaşlarım; demin arz ettim, 23,3 katrilyon liralık 
veyahut da milyar YTL'lik hazine transferinden, yani, vatandaşlardan topladığımız vergiler kime 
gidiyor diye baktığımız zaman, ancak, bu paranın, sistem içerisinde, yani göreceli olarak geliri iyi 
olan işveren ve ücretli ve maaşlılara gittiğini görüyoruz; çünkü, onların sistemdeki açığını veyahut 
da emekli aylıklarını takviye etmek için bu 23,3 katrilyon liralık meblağ transfer ediliyor. Oysa, 
Türkiye'de, hepinizin bildiği gibi, ülkemizde, yoksulluk sıralamasında birinci sırada ücretsiz aile iş
çileri gelmektedir. İkinci sırada yevmiyeli işçiler, yani, çayda, fındıkta, ormanda, pancarda çalışan, 
mevsimlik çalışan vatandaşlarımız gelmektedir. Üçüncü sırada ise uzun süreli işsiz vatandaşlarımız 
gelmektedir. Bu insanlar, maalesef, sosyal güvenlik sistemi içerisinde olmadığı için bu 23,3 milyar 
YTL'den tek kuruş para bu insanlarımıza gitmemektedir. Buradan da, sosyal güvenlik sistemimizin 
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yoksulluğu giderme konusundaki performansının çok düşük olduğunu, adil olmadığını rahatlıkla 
görmemiz mümkündür. İşte, yeni düşündüğümüz sosyal güvenlik sistemimizin önemli fonksiyon
larından biri de, gelirin adil dağıtılmasına imkân verecek ve ülkemizde yoksulluğu giderme 
konusunda başanlı olmasını sağlayacak bir düzenlemedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; huzurunuza gelmiş olan sosyal güvenlik tasanmız dört 
ana unsurdan oluşmaktadır: Birincisi, emeklilik sigortaları ve genel sağlık sigortasını düzenleyen 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanun Tasarısıdır. Bu, iki kanundur. Şu anda görüşmekte olduğumuz 
"tek çatı" diye tabir ettiğimiz, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK'yı tek çatı altında hem fonksiyon 
olarak hem de fizikî anlamda birleştirecek kurumsal yapıdır. Bir diğeri "primsiz ödemeler" 
dediğimiz, işsizliğin yaratmış olduğu yoksulluğu, başka türlü sosyal sıkıntıların yaratmış olduğu 
yoksulluğu gidermek ve sosyal devletin gerçekten yoksun vatandaşlarına, ihtiyaç sahibi vatandaş
larına, onların ihtiyaçlarını giderme konusunda yardım edeceği "primsiz ödemeler sistemi" 
dediğimiz Sosyal Yardımlar Kanun Tasarısı da bu reformun önemli ayaklarından birisidir. 

Bugün üzerinde konuştuğumuz kanun tasarısı kurumsal yapıya ilişkindir. Arkadaşlarım, Sayın 
Özcan bu konuda çok detaylı bilgi verdiler, Ünal Bey çok detaylı bilgi verdi; kurumsal yapı hangi 
değişiklikleri getiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, elli yılı aşkın süredir ülkemizde hizmet veren bu üç sosyal güvenlik 
kuruluşu Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı altında birleşiyor. Artık, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, 
SSK kalmayacak. Bu kuruluşlardan hizmet alan vatandaşlarımız, yasanın yürürlüğe girmesiyle bir
likte, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından hizmet almaya başlayacaklar. Bunun pratikteki 
önemi ne olacak, vatandaşın günlük hayatına ne yansıyacak; yine, arkadaşlarım, çok güzel isabetli 
örnek verdiler; şu anda, bizde, Sosyal Sigortalar Kurumunu örnek vermem gerekirse, bir vatan
daşımızın aylığını bağlatabilmesi için geçen süre ortalama 57 gündür. Biz hükümete geldiğimizde 
85-86 gün civannda olan bu süreyi, arkadaşlarımızın titiz çalışmasıyla 57 güne ancak indirebildik; 
ama, değerli arkadaşlarım, bu ülkede bir emekli aylığının bağlanmasının en fazla 1 saatlik işi var. 1 
saatte kurumlararası yeterli iletişim sağlandığı zaman vatandaşımızın emekli aylığını bağlamak 
mümkündür. İşte, 57 günlük süreyi biz 1 saate indirmeyi hedefliyoruz. 1 saatte, bu ülkede, vatan
daşlarımıza emekli aylığı bağlanacaktır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Şu anda bizim sosyal güvenlik sistemimiz il bazında örgütlenmiştir; ilçe bazında bizim, birkaç 
ilçe hariç, irtibat büromuz yoktur. Yeni teşkilat yapılanmamızda nüfusu belli bir miktarın üzerinde 
olan ilçelerimizde sosyal güvenlik merkezi kuracağız. Tek noktadan hizmet merkezi dediğimiz, 
banka şubeleri gibi modern, tamamen bilgi işlem teknolojisine dayalı, vatandaşın dolaşmadığı, bil
ginin dolaştığı sistemi kuracağız; yani, vatandaşımızın sosyal güvenlik hizmeti, sağlık hizmeti, 
yani, bir sosyal güvenlik kurumundan ne ihtiyacı varsa, ne talep ediyorsa, bu tek nokta hizmet mer
kezine gidip oradan hizmet alabilecekler ve vatandaşlarımızın nüfus cüzdanlanndaki Türkiye Cum
huriyeti kimlik numarası sosyal güvenlik numarası olacaktır. Hem bu şekilde kayıtdışını önlemek 
hem de vatandaşlarımıza bir kolaylık sağlamak istiyoruz. 

Kurum yasamızın kayıtdışı istihdamı önleme konusunda çok önemli fonksiyonları var. Ban
kaların bazı işlemlerinin yapılabilmesi için sosyal güvenlik numarası istenecektir. Birçok Batı ül
kesinde alacağınız cep telefonu için sizden sosyal güvenlik numarası isterler, sosyal güvenlik 
numaranız yoksa, size cep telefonu vermezler. Bu, kayıtdışını önlemek için basit tedbirlerden 
biridir. Biz de bankacılık işlemlerinde bazı hususlarda sosyal güvenlik numarasını isteyeceğiz. Bu 
şekilde, hem kayıtdışı ekonomi hem de kayıtdışı istihdamı önleme konusunda önemli adımlar 
atacağız. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda bu üç sosyal güvenlik kuruluşumuzda 25 000 civannda çalışan 
arkadaşımız var. Yıllardır Emekli Sandığına, Bağ-Kura, SSK'ya hizmet etmiş, alınteri dökmüş, 
mesai vermiş, Türkiye'de sosyal güvenlik hizmetlerinin iyi yürütülmesine katkı vermiş arkadaş-
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lanmız var. Biz, bütün bu arkadaşlarımızı bünyemizde tutacağız. Personelimizin hiç tedirgin ol
masına gerek yok; yani, havuz tabir ettiğimiz başka kurumlara bu arkadaşları göndermeyeceğiz. Bu 
arkadaşlarımız, bizim yetişmiş arkadaşlarımızdır. Kurum içerisinde bunları muhafaza edeceğiz. 
Eğer sizin de onayınız olursa, biraz özlük haklarını iyileştirme konusunda bir niyetimiz var. İnşal
lah, onlara daha rahat ortamlarda, daha rahat şartlarda bir imkân sağlamayı düşünüyoruz, sizlerin de 
onayınız olursa. 

Değerli arkadaşlarım, izniniz olursa, bu süreçle ilgili kısa süre içerisinde de size bilgi vermek 
istiyorum. Bu sosyal güvenlik reformu, benim hatırlayabildiğim kadarıyla, kamuoyuna mal olma 
açısından, tartışma açısından, katılımcı anlayış açısından en çok toplumda tartışılmış ve kamuoyuna 
mal olmuş bir taşandır. Biz, hükümete geldiğimizin birinci haftasında, Maliye Bakanı, Sağlık 
Bakanı, hazine bakanımız, DPT, ilgili teşkilattan mensup arkadaşlarımız toplandık. Hükümet prog
ramımız ve acil eylem planı çerçevesinde sosyal güvenlik reformunu hayata geçirmek için, 
hükümetimizin birinci haftasında, yani, 2002 yılı aralık ayında çalışmaya başladık. 2002 yılından 
bugüne kadar, bu tasarı, hem kamunun kendi içinde hem sosyal taraflarla hem de sosyal diyalogun 
bütün platformlannda, Ekonomik Sosyal Konseyde, Emek Platformunda, Çalışma Meclisinde ve 
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunda defalarca tartışıldı ve bu tartışmalar süreci içerisinde, 
biz, sendikalanmızdan, konfederasyonlarımızdan gelen makul önerileri bu tasanya derç ettik. Ar
kadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmaya göre 184 öneri gelmiş, bizim hükümetimizin veyahut da 
kamunun yapmış olduğu önerilerin dışında 184 öneri gelmiş. Bu 184 önerinin, biz, büyük 
bölümünü, yüzde 65'lik, yüzde 70'lik bölümünü kabul etmişiz, makul görmüşüz ve tasarıya monte 
etmişiz. 

Şimdi, kabul edilmeyen, kabul edilmesi mümkün olmayan ne var derseniz; aslında bir elin par
maklarını geçmeyecek kadar husus var. Peki, bunları kabul edemez miydiniz; bunlan kabul etsey
dik arkadaşlanm, çok popülist bir yönteme girmiş olurduk, üçbuçuk yıldır yapmış olduğumuz bu 
titiz çalışmanın içini boşaltmış olurduk. Yani, artık, bunlar, bizim duvara dayandığımız parametrik 
değişikliklerdir; yani, bunları yaparsanız, ileride tekrar tekrar değiştirmek zorunda kalacağınız bir 
sosyal güvenlik reformu yapmış olursunuz, bunun adına reform demek mümkün olmaz, bunun içi 
boşaltılmış olur ve önümüzdeki yıllarda daha sert, daha keskin reformlar yapmak zorunda kalır
sınız. 

Şunu söylemek istiyorum: Hiçbir peşin hükümle hareket etmedik; yani, hangi kuruluştan gel
diğine bakmaksızın ülkenin yararınaysa, sistemin yararınaysa bu tasarıları kabul ettik. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen, toparlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Sağ 

olun Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
Bu görüşme trafiği içerisinde, dediğim gibi, şu anda sosyal taraf olarak, sendika olarak, işçi, 

memur sendikası, meslek odaları, herkes var, hepimiz bir uzlaşma sürecine gittik; ama, maalesef, 
bazı sivil toplum örgütleri, bu uzlaşma sürecine rağmen, bu anlayış, bu sosyal diyalog konseptine 
rağmen, hiç bunlar yaşanmamış, hiç bunlar olmamış gibi, bugüne kadar yapılan uzlaşma mad
delerini de bir kenara bırakarak, işte, referandum gibi veyahut da çeşitli siyasal nitelikte eylem 
diyebileceğim hareketlere girdiler. Bu, tabiî, demokrasi içerisinde yasalara uygun bir şekilde yapıl
dığı zaman, demokratik tepki şeklinde algılayabileceğim hususlardır; ama, bir Çalışma Bakanı 
olarak benim arzum, bütün tarafların sosyal diyalog anlayışı içerisinde söyleyeceklerini, masanın 
etrafında, gelip burada söylemelerini arzu ederim. Bundan sonraki çalışmalarda da inşallah böyle 
bir yöntem tercih edilir diye düşünüyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, diğer, genel sağlık sigortası ve emeklilik sigortasına ilişkin görüşlerimi 
o tasanlar geldiği zaman sizlere arz etmek üzere mahfuz tutuyorum; ama, izninizle sözlerimi şöyle 
toparlamak istiyorum: Üçbuçuk yıldır bu tasarılara büyük bir emek verildi; bu emeği Türk bürok
ratı verdi. Biz, bu sosyal güvenlik tasarılarını rafta bulmadık, hiçbir yerde hazır, çalışılmış bir model 
olarak almadık, dünyanın hiçbir yerinde de zaten böyle hazır bir model yok. Her ülke kendi sosyal 
güvenlik tasarımını kendisi yapmak durumunda. Onun için, bu, Türk bürokratının emeğidir, göz-
nurudur, Türk akademisyeninin alınteridir ve netice olarak da, her iki komisyonda, Çalışma Komis
yonunda ve Bütçe Komisyonunda değerli milletvekili arkadaşlarımın -iktidar, muhalefet ayırımı 
yapmadan- ve altkomisyonda çalışan değerli arkadaşlarımın gece gündüz demeden yapmış olduk
ları mesailer neticesinde bu tasarı yapılabileceğinin en güzeli, yapılma noktasında büyük bir gayret 
sarf edilmiştir. Tabiî hiçbir zaman, bütün bu gayretlere rağmen bu mükemmeldir, hiçbir eksiği 
gediği yoktur anlayışı içerisinde de değiliz. Bunun, zaman içerisinde düzeltilecek yönleri de 
olabilir; çünkü, tasan sizin onayınızdan geçerse büyük bölümüyle 2007 yılında yürürlüğe girecek
tir, emeklilik ve genel sağlık sigortası 2007 yılında yürürlüğe girecektir, kurum yasası hemen 
girecektir; ama, bunları düzeltmek ve bunlann üzerinden tekrar geçme imkânına sahip olacağız. 

Onun için ben, bu sürece katkı veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten, çok öz
verili bir çalışma olmuştur. Türkiye'nin kendi iç dinamikleri dikkate alınarak, kazanılmış haklar dik
kate alınarak, en önemlisi de geleceğe yönelik olarak bir sosyal güvenlik reformu hazırlanmıştır. 

Değerli arkadaşlanm, bu, bizim gelecek kuşaklarla bir sözleşmemiz, bir kontratımızdır. Sosyal 
güvenlik sisteminin getirmiş olduğu maliyeti, bugünkü kuşaklar ile gelecek kuşaklar arasında adil 
bir şekilde paylaşmanın yolunu, yöntemini bulmaya çalıştık; bu anlayışla bu tasanlan huzurunuza 
getirdik. 

Ben, katkılarınız için herkese çok teşekkür ediyorum ve ülkemizin geleceğine, çocuklanmıza, 
bu yeni tasannın, yeni reformun hayırlar, refah getirmesini diliyor, hepinize saygılar, sevgiler 
sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Tasannın tümü üzerinde şahsı adına söz isteyen, Alaettin Güven, Kütahya Milletvekili. 
Buyurun Sayın Güven. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ALAETTİN GÜVEN (Kütahya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlanm; 1102 sıra 

sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasansı üzerinde şahsî görüşlerimi açıklamak üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlanm; kanunlaşması hedeflenen tasanyla, işçiler 
için 1946 yılında kurulan SSK, kamu görevlileri için 1949 yılında kurulan Emekli Sandığı ve ken
di nam ve hesabına çalışanlar için 1971 yılında kurulan Bağ-Kur teşkilatlan, tek çatı altında, vatan
daşlık temelinde ve fonksiyonel işbölümü esas alınarak, sosyal güvenlik kurumu tüzelkişiliği altın
da birleştirilmektedir. 

1102 sıra sayılı bu kanun tasansı ile bu kanunun hemen akabinde kanunlaşması hedeflenen 
1139 sıra sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasansıyla sağlanan ilkelerin 
hayata geçirilmesi ve beklenen sonucun alınabilmesi hedeflenmektedir. Emeklilik, sağlık ve sosyal 
yardımlar alanında gerçekleştirilmeye çalışılan bu köklü reformlann başansı, kuşkusuz iyi bir 
kurumsal örgütlenmeyi gerektirmektedir. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, kimse dinlemiyor konuşmacıyı. 
ALAETTİN GÜVEN (Devamla) - Günümüzde bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi 

odalan, borsalar gibi kurumlarda çalışan personelin kendi kurduklan sandıklar bulunmakta, buralar
da çalışanların sosyal güvenlik haklannı sağlamaktadırlar. 
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BAŞKAN - Sayın Güven, bir saniye... 
Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda büyük bir uğultu var; Sayın Hatibin konuşması an

laşılamamaktadır. 
Buyurun Sayın Güven. 
ALAETTÎN GÜVEN (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Sosyal güvenlik alanında faaliyet gösteren çok sayıda kurumun bulunması, bu kurumlar kap

samında bulunan kişilerin hak ve yükümlülüklerinin farklılaştığı bir sosyal güvenlik sistemi oluş
turmaktadır. 

Bu dağınık yapı, eşgüdüm sağlanmasını önlemekte, diğer taraftan, mevzuatın karmaşık olması, 
aşırı bürokratik işlemler, bilgi işlem altyapısının yetersiz olması ve personele ilişkin sorunlar, sos
yal güvenlik kurumlarının etkin çalışmasına engel olmaktadır. Bunun sonucunda, emekli aylığı bağ
lanmasından sağlık raporu alınmasına ve sağlık hizmetine erişime kadar birçok işlemin süresi 
uzamaktadır. 

Diğer taraftan, denetim mekanizmalarının etkin işlememesi, gerek sigortalı gerekse prim 
kaçaklarının önlenememesiyle sonuçlanmaktadır. 

Bu tasarıyla sosyal güvenlik kurumu yeni ve etkin bir yapı kazanmaktadır. Bu tasarıdan bek
lenen hedefler ise şunlardır: 

Hizmete erişimin kolay olduğu, kolay erişilebilir, tam otomasyonlu bir yapı kurulması. 
Hizmet sunumunun kaliteli ve standart olması. 
İşlem sürelerinin kısaltılması, bilgi talebinin, istenildiği anda ve içerikte hemen karşılanması. 
İnternet üzerinden işlem yapılabilme imkânı. 
Hizmet kalitesinin artırılması. 
Yolsuzluk ve sahteciliklerin önüne geçilebilmesi. 
Bu amaçları gerçekleştirmek için kurulacak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal 

Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Başkanlık organlarından oluşmakta ve 
kurumsal yapıya sosyal tarafların katılımı sağlanmaktadır. 

Yeni yapılanmada Başkanlık, Sosyal Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigor
tası Genel Müdürlüğü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü ile Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü 
olmak üzere 4 ana genel müdürlükten oluşmaktadır. 

Bu yapılanmanın çekirdeğini, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü oluşturmaktadır. Hizmet 
Sunumu Genel Müdürlüğü, diğer 3 genel müdürlüğün ihtiyaç duyduğu operasyon görevini yürüt
menin yanı sıra, kurulacak bilgi teknolojileri sayesinde, vatandaş odaklı, teknoloji destekli, hızlı ve 
etkin hizmet sunabilmek için farklı iletişim ve etkileşim kanallarını kullanıma açacaktır. 

Doğumdan ölüme tüm nüfus sosyal güvenlik çemberine alınarak, her aşamada sayısal veri top
lanması, bu verilerin en güvenli ağlarda korunması hedeflenmektedir. 

Vatandaşların ayağına giden bir anlayışla, il ve ilçe bazlı yaygın bir örgütlenme de öngörül
mektedir. Sosyal güvenlik merkezleri olarak adlandırılan bu birimlerin görevi, vatandaşların sorun
larını bürokratik başvurularla uğraşmaksızın en kısa sürede çözmektir. 

Değerli arkadaşlarım, tasarıyla, elli yılı aşkın bir süredir çalışma statüsüne dayalı olarak 
kurulan sosyal güvenlik sistemi, tek çatı altında birleşmiş ve bilgiye dayalı yönetim anlayışıyla 
yönetilir bir yapıya kavuşturulmaktadır. Tek çatı altında toplanan Sosyal Güvenlik Kurumu etkin, 
vatandaş memnuniyetini sağlayan kamu yönetiminin somut örnekleri arasında yer alacaktır. 
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Yine, bu tasarıyla, idarî ve malî açıdan Sosyal Güvenlik Kurumunun özerkliği sağlanmış ve 
kurum daha güçlü hale getirilmiştir. Kurumun, teşkilat kanununda yer almayan hükümler açısından 
özel hukuk hükümlerine tabi olduğu belirtilmek suretiyle, özerkliği pekiştirilmiştir. 

Ayrıca, vatandaşlarımız için çalışma standardına dayalı olarak kurulan ve eşitsizliklere yol 
açan sosyal güvenlik sisteminin kurumsal dağınıklığına son verilecektir. 

Bu kanun tasarısıyla, vatandaş odaklı hizmet anlayışı hedeflenmiş ve böylece, vatandaşa 
sunulan tüm sosyal güvenlik işlemleri tek noktadan hizmet anlayışına uygun yürütülecek, hizmet
lerin birleştirilmesi için uzun süren yazışmalar olmaksızın emekli aylıkları bağlanacak olup, bugün 
ortalama elliyedi gün olan süre geçiş dönemi sonunda beş güne inecek, Bakanımızın da ifade ettiği 
gibi, 1 saate dahi inecek inşallah, temenni olarak. 

Bilgisayar altyapısı sayesinde, sağlık ve emeklilik alanında yaşanan yolsuzluklar en aza in
dirilecek ve bütün işlemler vatandaşlık numarasıyla çözülecektir. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; sağlık kurumlarının tek çatı altında birleş
tirilmesinden sonra, sosyal güvenlik kurumlarının da tek çatı altında birleştirilmesi AK Parti İktidarı 
zamanında gerçekleşmektedir. Böyle önemli bir kanun tasarısında emeği geçen herkesi tebrik 
ediyor, tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

Teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güven. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Sayın Karapaşaoğlu, söz isteğiniz var. Ne için istiyorsunuz? 
Buyurun. 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Bursa'nın Kemalpaşa İlçesinde... 
BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu, ayağa kalkar mısınız lütfen. Ne için söz istiyorsunuz? 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Bursa'nın Kemalpaşa İlçesinde... 
BAŞKAN - Ne için istiyorsunuz Sayın Karapaşaoğlu? 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Geçmiş olsun mesajı verecektim. 
BAŞKAN - Yerinizden söyler misiniz lütfen; mikrofonu açacağım. 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Genel Kurulumuza, Mustafakemalpaşa İl

çemizde vuku bulan çok büyük bir yangını duyurmak için söz istedim efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Karapaşaoğlu. 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; Bursa İlimizin Mustafakemalpaşa İlçesine bağlı olan Karaköyünde, öğle saatlerinde 
büyük bir yangın vuku bulmuştur. Çok süratli esen lodos rüzgârının da etkisiyle, köyde bulunan 144 
haneden 140'ı yanmıştır. Yangın, ayrıca ormana da sirayet etmiş bulunuyor. Can kaybı olup ol
madığı konusunda tereddüt var, 2 kişi kayıp, aranıyor; inşallah vefat etmemişlerdir. 

Ben, bunu, Genel Kurulumuza, sayın milletvekillerimize duyurmak için söz aldım; teşekkür 
ediyorum efendim. 

Kendilerine geçmiş olsun diyoruz. Devletimizin kurumlarının yanlarında olduğunu belirtmek 
istiyorum; şu anda, bütün kurumlar oradadırlar. Hükümetimiz de, gereken her türlü yardımı ve des
teği sağlayacaktır demek suretiyle teşekkürlerimi iletiyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Karapaşaoğlu. 
Buyurun Sayın Abuşoğlu. 
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ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Biraz önce Sayın Altan Karapaşaoğlu'nun ifade ettiği gibi, Bursa İlimizin Mustafakemalpaşa 

İlçesinde bir köyde gerçekleşen yangın ve bunun ortaya çıkardığı müessif hadise, bir köyün 
tamamıyla yok olmasını doğuran yangın dolayısıyla gerek Mustafakemalpaşa İlçesi halkına gerek 
köy halkına gerek Bursalı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Allah'ın, bu tür elim sonuç 
doğuran kazalara meydan vermemesi noktasında milletimizi koruması altında tutmasını diliyoruz. 
Geçmiş olsun. Eğer mal kaybı varsa, bunun acil bir şekilde hükümet tarafından telafi edilmesi nok
tasında da hassasiyetle konuyu takip edeceğimizi belirtiyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Abuşoğlu. 
Sayın Kandoğan, buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ben de, Mustafakemalpaşa'daki bu müessif hadiseden dolayı büyük bir üzüntü içerisinde ol

duğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah, bu köyde yaşanan hadiseyle ilgili olarak vatandaşlarımızın 
kayıplarının, sıkıntılarının en kısa süre içerisinde giderilmesi hepimizin en büyük temennisidir. Bu 
noktada da hükümetin üzerine düşen görevi yapacağına da inanıyorum. Bu vesileyle, Mus
tafakemalpaşa İlçesindeki bu afete maruz kalan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi 
iletmek istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin bitimine kısa süre kalması, Birinci Bölüme başlasak 

bile bitiremeyeceğimiz için; alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 
için, 13 Nisan 2006 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.52 
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VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Adana'da görev yapan iki kamu görevlisi hakkındaki id

dialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHÎN'in 
cevabı (7/12616) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sn. R.Tayyip Erdoğan 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
bünyesinde görev yapmakta olan M.L ve Y.L isimli kardeşler hakkında ciddi ve belgeli 
suçlamalar söz konusudur. Bu suçlamalann idari soruşturma ve adli dosyalar aşamasına 
geldiği bilinmektedir. 

İddia ve suçlamalara konu olan olaylar 2 ayrı Bakanlığı ilgilendirdiğinden ve 
bağlantılı olduğundan, zorunlu olarak önergenin Sn.Başbakan'a yöneltilmesi gerekmiştir. 

Bu iddialarla ilgili olarak gelinen aşama hakkında bilgi almak, teyid etmek 
ve bu arada sözü edilenlerin halen hangi görevlerde bulunduğunun açıklık kazanması 
amacıyla iş bu önergenin verilmesi zorunluluğu doğmuştur; 

1- M.L'un Osmaniye'de görev yaptığı yıllarda reşit olmayan sporculara yönelik 
tacizlerde bulunduğu ve görevi kötüye kullandığı iddialarıyla hakkında idari ve adli süreç 
başlatılmış mıdır? Bu sürecin içeriği ve sonucu nedir? 

Bu soruşturmaların konulan arasında; gerçek dışı müsabakalar yaptırmak, 
yarışmalara gönderilen sporcu sayısını fazla göstermek suretiyle haksız harcırah alınması 
niteliğinde suçlamalar da söz konusu mudur? 

Anılan kişi hakkında, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
Yolsuzlukla Mücadele Edilmesine Dair Yasa yönünden de gerekli idari ve adli süreç 
başlatılmış mıdır? 

2- Y.L'un atletizm antrenörü olarak görev yaptığı dönemde reşit olmayan Ç.ö ve 
M.B isimli öğrencilere tacizde bulunduğu, olayla ilgili olarak idari ve adli sürecin 
başlatıldığı yolundaki bilgiler doğru mudur? 

Hakkında böylesine ciddi suçlamalar ve bulgular bulunan Y.L'un, Adana Çocuk 
Esirgeme Kurumu bünyesinde atletizm antrenörü olarak görevlendirildiği yolundaki bilgiler 
doğru mudur? 

Bu kişi hakkında da haksız kazanç sağladığı ve harcırah aldığı yolunda 
iddialar söz konusu olmuş mudur? 

3-Bu kişilerle ilgili idari ve adli sürecin geldiği aşama nedir? 
Haklarında böylesine ciddi suçlamalar bulunan bu kişiler hakkında görevden 

geçici uzaklaştırma dahil olmak üzere benzer nitelikteki idari önlemler, neden 
alınmamaktadır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ %Ç$\ 
Konu: ° , 

/ İ./M./2006 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) TBMM Başlının, 14.03.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/12616-19126/48812 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 20.03.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-506-13/1370 
sayılı yazısı. 

c) Devlet Bakanlığının (Sn. Nimet ÇUBUKÇU) 28.03.2006 tarih ve B.02.0.007 
/00.602 sayılı yazısı. 

d) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 07.04.2006 tarih ve B.02.1.GSM.0. 
065.00.000/359 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'm, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/12616 esas nolu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur ^m^ 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. . . 7..̂ >W . , 
EKLER: Mehmet Ali Ş^klN 
ı-tigi (c) yazı ve ekleri Devlet Bakanı ve 
2-iigi (d) yazı ve ekleri Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.1.f^M.0.0S5.O).(XX>G^ 
Konu: Soru örnrgesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ: 21.3.2006 tarih ve B.02.0.002/1893 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'a ait 7/12616 
esas no'lu yazılı toru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. ^ - " > » • *£<+4>*^**-\ 
<£- -^Mehmet Ali BABACAN 

Gemi Müdür V.' 
T.C. 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

E K L E R TARİH: / ( ( . O U . 2 j D f c k 
EK1- Soru Önergesi Cevabı 8 A Y | : n^?İ 
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Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/12616 esas 
no1 Iu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Adana Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ve Çocuk esirgeme Kurumu bünyesinde görev 
yapmakta olan M.L. ve Y.L. isimli kardeşler hakkında ciddi ve belgeli suçlamalar söz 
konusudur. Bu suçlamaların idari soruşturma ve adli dosyalar aşamasına geldiği 
bilinmektedir. 

tddia ve suçlamalara konu olan olaylar 2 ayrı Bakanlığı ilgilendirdiğinden ve bağlantılı 
olduğundan, zorunlu olarak önergenin Sn. Başbakan' a yöneltilmesi gerekmiştir. 

Bu iddialarla ilgili olarak gelinen aşama hakkında bilgi almak, teyid etmek ve bu arada 
sözü edilenlerin halen hangi görevlerde bulunduğunun açıklık kazanması amacıyla iş 
bu önergenin verilmesi zorunluluğu doğmuştur; 

SORU:l. M.L.' un Osmaniye' de görev yaptığı yıllarda reşit olmayan sporculara yönelik 
tacizlerde bulunduğu ve görevi kötüye kullandığı iddialarıyla hakkında idari ve adli 
süreç başlatılmış mıdır? Bu sürecin içeriği ve sonucu nedir? 

Bu soruşturmaların konuları arasında; gerçek dışı müsabakalar yaptırmak, yarışmalara 
gönderilen sporcu sayısını fazla göstermek suretiyle haksız harcırah alınması 
niteliğinde suçlamalarda söz konusu mudur? 

Anılan kişi hakkında, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
Yolsuzlukla Mücadele Edilmesine Dair Yasa yönünden de gerekli idari ve adli süreç 
başlatılmış mıdır? 

2. Y.L.' un atletizm antrenörü olarak görev yaptığı dönemde reşit olmayan Ç.ö. ve 
M.B. isimli öğrencilere tacizde bulunduğu, olayla ilgili olarak idari ye adli sürecin 
başlatıldığı yolundaki bilgiler doğru mudur? 

Hakkında böylesine ciddi suçlamalar ve bulgular bulunan Y.L.' un, Adana Çocuk 
Esirgeme Kurumu Bünyesinde atletizm antrenörü olarak görevlendirildiği yolundaki 
bilgiler doğru mudur? 

Bu kişi hakkında da haksız kazanç sağladığı ve harcırah aldığı yolunda iddialar söz 
konusu olmuş mudur? 

3. Bu kişilerle ilgili idari ve adli sürecin geldiği aşama nedir? 
Haklarında böylesine ciddi suçlamalar bulunan bu kişiler hakkında görevden geçici 
uzaklaştırma dahil olmak üzere benzer nitelikteki idari önlemler neden 
alınmamaktadır.? 

CEVAP: 1. Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü taşra kuruluşu olan 
Konya Gençlik ve Spor ti Müdürlüğü kadrosundan maaş almak kaydıyla Adana 
Gençlik ve Spor ti Müdürlüğünde görevli bulunan M.L. hakkındaki şikayet ile ilgili; 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-g maddesine göre; Yüksek Disiplin 
Kurulunun 24/03/1992 gün ve 1992/2 sayılı kararı ile Devlet Memurluğundan 
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Çıkarma Cezası ile cezalandırılmış ancak, Adana İdare Mahkemesinin 24/12/1992 
sayılı kararına istinaden tekrar görevine başlatılarak özlük haklan iade edilmiştir. 

Ayrıca, M.L. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yaptığı sırada; 
Merkez Spor Salonu Çatı Onarımı İhalesi ile ilgili Kamu İhale Kanununun 41 inci 
maddesinde belirtilen sürelere uyulmaması nedeniyle, 15/10/2004 tarih ve 16807 sayılı 
Onay ile "Uyarma" cezası ile cezalandırılmıştır. 

Osmaniye İrinde, yarışmalara gönderilen sporcu sayısı fazla gösterilmek suretiyle 
haksız harcırah ödenmesi konusunda Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünce ilgili hakkında soruşturma başlatılmış olup, soruşturma devam 
etmektedir. 

Anılan kişi hakkında; 3628 Sayılı Kanun uyarınca Osmaniye'de görev yaptığı 
dönemde herhangi bir idari ve adli işlemde bulunulmamıştır. 

2.0smaniye Atletizm Eğitim Merkezinde fahri antrenör olarak görev yapan Y.L'un 
reşit olmayan Ç.ö. isimli öğrencisi ile uygunsuz davranışlar içerisine girdiği iddiası ile 
ilgili olarak Osmaniye Valiliğince, Osmaniye Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulmuştur. Ayrıca, Atletizm Eğitim Merkezinde fahri antrenör olarak çalışan 
Y.L'un görevine Valilik Makamınca son verilmiştir. 

Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce; Y.L. hakkında, il dışında 
yapılan yarışmalara katılmayan kişileri katılmış gibi göstererek onlar adına harcırah 
beyannamesi düzenlediği ve bu kişiler yerine imza atarak Federasyon ve il 
Müdürlüğünden haksız harcırah aldığı iddiaları ile ilgili olarak açılan soruşturma 
devam etmektedir. 

3.1lgililer hakkındaki iddialar ile ilgili açılan soruşturma devam etmektedir. 
T.C. 

DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.007/00.^£ 2%J.$J2WS 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ: a)21/03/2006 tarih ve B.02.0.002/1893 sayılı yazınız. 
b)Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı'nın 14.03.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/12616-19126/48812 saydı yazısı. 

İlgi (a) yazınız ekinde Bakanlığıma gönderilen Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'a 

ah yazılı soru önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ek: 2 

TC. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCIUÛI 
TARİH : .2 . » . 3 , 2-*x=» Co 
3AYI : ^ • g ^ a g " 

akanı 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SN ATİLLA KARTIN 
7/12616 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde 
görev yapmakta olan M.L. ve Y.L. isimli kardeşler hakkında ciddi ve belgeli 
suçlamalar söz konusudur. Bu suçlamaların idari soruşturma ve adli dosyalar 
aşamasına geldiği bilinmektedir. 

iddia ve suçlamalara konu olan olaylar 2 ayrı Bakanlığı ilgilendirdiğinden ve 
bağlantılı olduğundan, zorunlu olarak önergenin Sn. Başbakan'a yöneltilmesi 
gerekmiştir. 

Bu iddialarla ilgili olarak gelinen aşama hakkında bilgi almak, teyid etmek ve 
bu arada sözü edilenlerin halen hangi görevlerde bulunduğunun açıklık kazanması 
amacıyla iş bu önergenin verilmesi zorunluluğu doğmuştur. 

SORU 1-

M.L.'un Osmaniye'de görev yaptığı yıllarda reşit olmayan sporculara 
yönelik tacizlerde bulunduğu ve görevi kötüye kullandığı iddialarıyla hakkında 
idari ve adli süreç başlatılmış mıdır? Bu sürecin İçeriği ve sonucu nedir? 

Bu soruşturmaların konulan arasında; gerçek dışı müsabakalar 
yaptırmak, yarışmalara gönderilen sporcu sayısını fazla göstermek suretiyle 
haksız harcırah alınması niteliğinde suçlamalar da söz konusu müdür? 

Anılan kişi hakkında, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
Yolsuzlukla Mücadele Edilmesine Dair Yasa yönünden de gerekli idari ve adil 
süreç başlatılmış mıdır? 

SORU 2-

Y.L.'un atletizm antrenörü olarak görev yaptığı dönemde reşit olmayan 
Ç.Ö ve M.B. isimli öğrencilere tacizde bulunduğu, olayla İlgili olarak idari ve 
adli sürecin başlatıldığı yolundaki bilgiler doğru mudur? 

Hakkında böylesine ciddi suçlamalar ve bulgular bulunan Y.L.'un, Adana 
Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde atletizm antrenörü olarak 
görevlendirildiği yolundaki bilgiler doğru mudur? 

Bu kişi hakkında da haksız kazanç sağladığı ve harcırah aldığı yolunda 
iddialar söz konusu olmuş mudur? 

SORU 3: 

Bu kişilerle ilgili idari ve adil sürecin geldiği aşama nedir? 

Haklannda böylesine ciddi suçlamalar bulunan bu kişiler hakkında 
görevden geçici uzaklaştırma dahil olmak üzere benzer nitelikteki idari 
önlemler neden alınmamaktadır? 

CEVAP 2-3 

Konuyla ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Y. L., Kurumumuza bağlı Adana ilindeki kuruluşlarda atletizm antrenörü olarak 
görevlendirilmemiştir. 
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2.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, emekli belediye başkanlarının özlük haklarındaki 

farklılıklara ilişkin sorusu ve Maliye Bakam Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/12838) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Maliye Bakam Kemal UNAKITAN tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla 

^ ^ > 5 ^ H a s a n ÖREN 
^a^^^ Manisa Milletvekili 

Emekli Sandığı sigortalısı olarak emekli olan belediye başkanlarımıza 5393 sayılı 
kanunla makam tazminatı ödenmesi hükme bağlanmıştır. Bu haktan sadece emekli sandığı 
emeklisi belediye başkanları yararlanmış, Bağ-Kur ve SSK emeklisi olanlar kapsam dışında 
tutulmuştur. 

Bilindiği üzere; 12 Eylül döneminde bütün belediye başkanları görevden alınarak 
yerlerine sıkıyönetim komutanlıklan tarafından atama yoluyla belediye başkanları atanmış ve 
bunlar 3,5 yıl süreyle belediye başkanı olarak görev yapmışlardır. Atanan başkanlar, belediye 
başkanlığının tüm hak ve yetkilerini kullanmışlardır. 

Emekli Sandığı, belediye başkanlığı yaptıkları sabit olan bu kişilerin emekli 
maaşlarındaki düzeltmeleri değişik gerekçelerle reddetmiş, maaşlarında düzeltme yaptığı bir 
çok belediye başkanının ise ödemelerini keserek emekli belediye başkanlarını mağdur 
etmişlerdir. Çoğu belde belediyesi olan ve aradan geçen 25 yıllık sürede belediyelerin 
arşivlerinde belgelere ulaşılması sorun olmuştur. Ayrıca Emekli Sandığı, başkanların atama 
kararlarındaki farklılıkları (atama, görevlendirme, vekil) gerekçe göstererek 3,5 yıl görev 
yaptıkları sabit olan belediye başkanlarının bir çoğunun hakkını teslim etmemiştir. 

Bunlara göre; 

1- 12 Eylül döneminde atanan ve 3,5 yıl süreyle belediye başkanlığı yaptıkları sabit olan 
emekli sandığı emeklisi tüm belediye • başkanlarının 5393 sayılı yasadan 
yararlandırılması için bir çalışmanız var mıdır? 

2- SSK ve Bağ-Kur emeklisi belediye başkanlarının aynı haklardan yararlanması için bir 
çalışmanız var mıdır? 

3- Yaptıkları başvuru ile makam tazminatı almaya başlayan ve sonradan tazminatları 
kesilenlerin haklan iade edilecek mi? 

4- Emekli iken atanan belediye başkadan bu haktan yararlanacaklar mıdır? 

5- Sıkıyönetim Komutanlıklan tarafından aynı yöntemle atanan ve 3,5 yıl süreyle 
belediye başkanlığı yapan emekliler arasında farklı uygulama yapılması eşitlik ilkesine 
aykırı değimlidir? 
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T.C. 
MALlYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

İ :
: = S r U0U006* 11187 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığından alınan 14/03/2006 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-19233 sayılı yazı. 

Manisa Milletvekili Sayın Hasan ÖREN'in, 7/12838 esas sayılı yazılı soru önergesinde 
belirtilen ve tarafımca cevaplandırılması istenen sorulara ilişkin cevaplanmız aşağıda sunulmuştur: 

Cevap 1-5) 12 Eylül 1980 döneminde 2303 sayılı Kanun gereği belediye başkanı olarak 
atanan ve aynı zamanda Sandık iştirakçisi olanlar ile SSK veya Bağ-Kur'a tabi olarak çalışmakta 
iken belediye başkanlığına seçilenlerin, 5272 ve 5393 sayılı Kanunlardan yararlandırılmalarına 
yönelik Sandıkça yapılan bir çalışma bulunmamaktadır. 

Sandıkça sehven makam tazminatı uygulanan, bilahare vekaleten veya görevlendirme 
suretiyle başkanlık yapıldığı gerekçesiyle makam tazminatlan kesilen emeklilerimiz hakkında 
yapılacak işlemlere esas olmak üzere Sandıkça gerekli incelemeler devam etmektedir. 

Diğer taraftan, Sandıkça kendilerine aylık bağlandıktan sonra bilahare emekli aylıkları 
kesilmeden belediye başkanı olarak görev yapan ve Sandıkla ilgilendirilmeyen ve yukarıda anılan 
Kanunlar yürürlüğe girdiği tarihte de belediye başkanı olarak görev yapmayanlann, emeklilik 
statüsünde geçen belediye başkanlığı görevinden dolayı söz konusu tazminatlardan 
yararlandırılmaları yönünde bir hükme bu düzenlemelerde de yer verilmemiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

UNAKITAN 
Maliye Bakam 
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3.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU'nun, sokakta yaşayan çocuklara yönelik çalış
malara, 

- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, kadınların işgücüne katılımına, 
- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu İl 

Müdürü hakkındaki bir iddiaya, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/13076, 13077, 13078) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. / / ,• 

Saygılarımla. 

Özlem^ÇERÇİOĞLU 
CHP Aydın Milletvekili 
PM Üyesi 

1- Toplumda sürekli dışlanan ve suça teşvik edilen sokak çocukları için yürütülen bir 
proje var mı? 

2- Korunmaya muhtaç çocuklar için sığınma evleri veya meslek edindirme kursları 
açmayı düşünüyor musunuz? 

3- Son bir yıl içinde sokak çocuklannda yaşanan suç artış oranı nedir? Bu artış oranında 
hangi suçlara meğil oluşturmuştur? 

4- Bu suçların azaltılması için hangi sivil toplum örgütleri seçilmiştir? Bunlarla ilgili 
yürütülen çalışmalar nelerdir? 

5- Bugüne kadar sokak çocuklarının eğitimi için harcanan miktar ne kadardır? 

6- Avrupa Birliği fonlarından bugüne kadar kaç proje desteklenmiştir? Bu desteklerden 
kaçı STÖ ilerle yürütülmüştür? 
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6 Mart 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan soruların, Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını Anayasanın 98. ve içtüzüğün 96. Maddeleri gereğince 
arz ve talep ederim. 

KO* 

Dr. I. Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
Sağlık-Aile-Çalışmâ ve Sosyal İşler 
Komisyonu Üyesi 

1- Türkiye'de kadınların işgücüne katılımı ve istihdam oranı hangi düzeydedir? Bu 
oran, AB ülkeleri ile kıyaslandığında ortaya nasıl bir tablo çıkmaktadır? 
2- Kadınların çalışma hayatına dahil edilmesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 
3- Okuma- yazma bilmeyen yetişkin kadın oranının azaltılması için herhangi bir 
eğitim programı söz konusu mudur? 
4- Kayıt dışı istihdamın yaygın olması nedeniyle, özellikle kadınlar, çalışmaları 
durumunda bile sosyal güvenlik haklarından faydalanamamaktadırlar. Bu durumun 
önüne geçebilmek için ne gibi tedbirler alınmıştır? 
5- AB'nin "Sosyal Politika ve İstihdam" başlıklı 19. bölümünde yer alan kadın- erkek 
eşitliğine ilişkin direktiflere yönelik hazırlık çalışmalarınız var mıdır? 
6- Kadınların eğitim ve istihdamı konusunda AB'nin fonlarından ne ölçüde 
yararlanılmaktadır? Bu fonların bütçesi, yaklaşık olarak ne kadardır? 
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08.03.2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın Devlet Bakanı sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından 
yazılı olarak yanıtlanması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Nail KAMACI 
Antalya Milletvekili 

SORU 1) Antalya Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürü Ramazan ÖZEN'in, 
Antalya Yerel Gerçek Gazetesinin 2 Mart 2006 tarihli sayısında yer alan, " sokakta kadmlann 
tecavüze uğradığı ve bu nedenle kesin çözümün kısırlaştırmaları olduğu" şeklindeki 
açıklamaları doğru mudur ? 

SORU 2) Doğru ise, böylesine akıl almaz ve vahşice bir öneride bulunan İl Müdürü hakkında 
Bakanlığınızca idari veya hukuki bir işlem yapılacak mıdır ? 

SORU 3) Suçluyu cezalandırmak yerine mağduru cezalandırmayı düşünen böylesi zihniyete 
sahip bir şalısın, kuruluş amacı korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç kişilere sosyal 
hizmet götürmek ve onları topluma kazandırmak olan bir kuruma İl Müdürü olması, birikim 
ve liyakate önem vermeyen, sadece kadrolaşmaya yönelik uygulamaların bir sonucu mudur ? 

Soru 4) Kabinenin tek bayan Bakanı olarak kendi bürokratınızın yapmış olduğu bu açıklamayı 
benimsiyor musunuz? Benimsemiyorsanız, Antalya Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 
Kurumu İl Müdürü Ramazan ÖZEN'in, başta kadmlar olmak üzere tüm toplumdan özür 
dilemesi mümkün olacak mıdır? Yoksa bu özür İl Müdürü adına Bakanlığınız tarafından mı 
yapılacaktır ? 

SORU 5) Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu gibi toplumumuzun özel 
hassasiyetlerinin bulunduğu bir kurumda görevlendirilecek personelin sosyal hizmet 
kavramının niteliklerine uygun olarak daha titiz bir şekilde belirlenmesi gerekmez mi? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.007/00.PJJ /0J.Ç..I2OOG 
KONU : Yazdı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı'nın 28.03.2006 tarih ve KAN.KAR.MD. AO 1.0.GNS.0.10.00.02-
19389 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI, Aydın Milletvekili Sayın özlem 
ÇERÇİOĞLU ve Ordu Milletvekili Sayın İdris Sami TANDOGLU'ya ait Yazdı Soru Önergeleri 
hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakanı 
AYDIN MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN 

7/13076 SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORU 1 : 

Toplumda sürekli dışlanan ve suça teşvik edilen sokak çocukları için 
yürütülen bir proje var mı? 

CEVAP 1 : 

Ülkemizde son yıllarda; "Sokak Çocukları" kavramıyla gündeme gelen ve sayıları 
hızla artan sokakta yaşayan ve/veya sokakta çalışan çocuklar aileleri tarafından ihmal ve 
istismar edilmekte olup, uzun ya da de olsa aile ve bir yetişkinin desteği ve 
korunmasından yoksun, her türlü tehlikeye açık bir şekilde sokaklarda yaşamaktadır. 

Anayasamız, yasalar ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 
açıkça, "çocuk ihmali ve istisman konusunda ivedi tedbirlerin alınmasını öngörmektedir. Bu 
çerçevede 2828 sayılı Yasanın 3. maddesi (e) bendine eklenen hüküm ve 1997 yılında 
çıkan 572 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara 
hizmet vermek amacıyla "Çocuk ve Gençlik Merkezleri" açılmaktadır. 

SHÇEK Genel Müdürlüğü 1997 yılı itibariyle 1 Çocuk ve Gençlik Merkeziyle 
başlattığı hizmetlerini, 2006 Şubat Ayı sonu itibariyle, 44 Merkez ile sürdürmektedir. Bu 
merkezler aracılığı ile 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arasında ulaşılan çocuklara 
götürülen hizmetlerin dağılımı; 
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S hiç okula gitmemiş olup okula başlatılan çocuk sayısı 780, 
s okula devam eden çocuk sayısı 5084, 
s aile yanına dönmesi sağlanan çocuk sayısı 1899, 
V sosyal yardım alan çocuk sayısı 1348, 
s korunma altına alınan çocuk sayısı 81, 
^ madde bağımlısı çocuk sayısı 528 olup, (bu çocuklar madde bağımlılığı tedavi 

ünitelerine yönlendirilmektedir.), 
^ çeşitli mesleki çalışma ve sosyal hizmet müdahalelerine rağmen çocuğunu sokakta 

çalıştırmakta ısrar eden ve bu nedenle suç duyurusunda bulunulan aile sayısı 137, 
s ceza alan aile sayısı 123, 
s ayni nakdi yardımdan yararlanan 633'dür. 

Hizmet verilen 44 Merkezde, 1997 yılından bu yana STK, yerel yönetimler, 
üniversiteler uluslararası kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçekleştirilmiş 
29 işbirliği protokolü mevcuttur. 

Sokakta yaşayan/çalışan ve madde kötüye kullanımı sorunları olan ve ikna 
çalışmaları tamamlanan çocukların İstanbul, Ankara, İzmir'de UMATEM'lere, diğer 
şehirlerde ise Devlet/Üniversite Hastanelerinin Psikiyatri Kliniklerine yönlendirilmeleri 
sağlanmaktadır. Detoks sonrası rehabilitasyonuna devam edilecek çocuklar için de 
yeniden yapılandırılmış Merkezlerin açılması planlanmıştır. 

Ayrıca, ILO Türkiye Temsilciliği ile SHÇEK Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 
Protokol kapsamında, Hedeflenmiş 11 ilde, (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum 
Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Şanlıurfa) sokakta çalışan çocukların iş 
yaşamından çekilerek eğitime yönlendirilmeleri ve risk grubundakilerin de çalışmaya 
başlamalarının engellenmesi amacıyla yeni bir proje 2005 yılında uygulamaya 
konulmuştur. 

Bu proje ile, 6700 erkek ve kız çocuğa ulaşılacak olup, bunlardan 2700'ü halen 
içinde bulundukları Çocuk İşçiliğinin en kötü biçimlerinden çekilirken, risk gurubunda kabul 
edilen kardeşlerden 4000'inin de çalışma yaşamına atılmalarının önlenmesi hedeflenmiştir. 

SORU 2 : 

Korunmaya muhtaç çocuklar için sığınma evleri veya meslek edindirme 
kursları açmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 2 : 

Korunmaya muhtaç çocuklar için sığınma evi statüsünde kuruluşlar 
bulunmamaktadır. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 
gereği korunmaya muhtaç çocuklara Yetiştirme Yurtları ve Çocuk Yuvalarında hizmet 
verilmektedir. 

Çocuklara yönelik ihmal ve istismar, çocuk suçluluğu, aile içi şiddetin yaşanması, 
madde kullanımının yaygınlaşması v.b. nedenlerle korunmaya muhtaçlık durumuna düşen 
çocuklarımızın mümkün olduğu ölçüde ev ortamına yakın birimlerde bakımları 
yapılmaktadır. 

Bu düşünceden hareketle Kurumumuz korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin olarak 
ev ortamlarının yaratılabilmesi ve fiziki mekanların daha iyi hale getirilebilmesi amacıyla 
Sevgi Evi projesi hayata geçirilmiştir. Gönüllüler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılan 
işbirliği sayesinde bu projenin hızla hayata geçirilmesi sağlanmıştır. Bu çerçevede 
Tekirdağ, Kocaeli -Gölcük, Muğla illerinde Sevgi Evleri açılmıştır. Ankara -Saray, Manisa, 
Niğde, Bursa, Karabük-Safranbolu İllerinde ise açılış çalışmaları devam etmektedir. 
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Diğer taraftan Çocuk evi adı altında en çok 6-6 çocuğun barınıp yaşamlarını 
sürdürebileceği, çocukların bulundukları mekanda temizlik, yemek yapma, alışveriş gibi 
ihtiyaçlarını kendileri tarafından yapılmasını saplayarak hayata hazırlanmaları, özgüven ve 
denetim duygularının gelişmesi için sorumluluk tanıması, arkadaşlık, komşuluk ve mahalle 
gibi kavramları yaşayarak öğrenebilecek, toplumla iç içe yetişmeleri amacı ile yeni bir 
bakım modeli yaygınlaştırılmaya başlanılmıştır. Bu çerçevede Sivil Toplum örgütleri ile de 
protokoller yapılarak, Ankara ve İstanbul İtlerinde Çocuk Evleri oluşturulmuştur. Halen 
Ankara İlinde 7.İstanbul ilinde 1 çocuk evi faaliyettedir. 
Genel Müdürlüğümüz 2006-2008 Mali yılı bütçesinde 2006 yılında 50, 2007 yılında 50, 
2008 yılında 100 çocuk evi açılması teklif edilmiş olup, 2006 yılının ilk 3 ayında 10 adet 
Çocuk Evi açılmıştır. 

Suça Sürüklenen çocukların öncelikle ayrı bir Rehabilitasyon Merkezinde, 
rehabilitelerinin sağlanması amacı ile; 

2006 yılı Yatırım Programı Detayına 1 Sosyal Rehabilitasyon Merkezi dahil 
edilmiştir. 

2007 yılında 3 Sosyal Rehabilitasyon Merkezi, 2 kız Sosyal Rehabilitasyon 
Merkezi açılması, 

2008 yılında 5 Sosyal Rehabilitasyon Merkezi, 3 Kız Sosyal Rehabilitasyon 
Merkezi açılması teklif edilmiştir. 

Yetiştirme Yurtlarımızda Gençlerimiz Meslek edinmeleri amacı ile; 
Kuruluşlarımızda ek ders karşılığı öğretmenler tarafından, gençlerimize meslek 

edindirmeleri amacı ile bilgisayar, el-işleri , el becerileri v.b konularda kurslar 
düzenlenmektedir. 

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenen 
kurslara da gönderilmektedir. 

2828 sayılı SHÇEK kanunu gereği çocuklarımızın meslek edinmeleri amacı ile 
özel Kuruluşlar tarafından verilen kurslara gitmeleri durumunda Kurs ücretleri kurumumuz 
tarafından karşılanabilmektedir. 

Okula devam etmeyen gençlerimiz meslek kursuna gönderilmektedir. Ayrıca 
meslek edinmeleri amacı ile Kuruluş İş Atölyesinde veya özel İş Yerlerinde Kuruluş 
Müdürlüklerinin kontrollünde çalışmaktadırlar. 

30.12.2005 tarihinde SHÇEK- İş Kurumu Gen.Müdürlüğü arasında, Yetiştirme 
Yurdundan ayrılan kız çocuklarını güçlendirme eğitimi , kız çocuklarının istihdam 
edebileceği şirketler ile işbirliği içinde mesleki eğitimin verilmesinin, işe girişlerinin 
sağlanması amacı ile protokol imzalanmıştır. 72 gencimiz bu eğitime katılmıştır. 

14.07.2005 tarihinde Çocukların başarılarının artırılması ve meslek edinmeleri 
amacı ile branş öğretmenlerinin Kuruluşlarımızda görevlendirilmesi için SHÇEK-Milli 
Eğitim Bakanlığı işbirliği Protokolü imzalanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından branş 
öğretmenleri kuruluşlarımızda görevlendirilmişlerdir. 

10.03.1994 tarihinde de SHÇEK- Turizm Bakanlığı arasında İşbirliği Protokolü 
imzalanmıştır. Bu Protokol ile Kuruluşumuzda korunma altında olan örgün eğitim 
kurumuna davam etmeyen gençlerin .Personel Yetiştirme Temel Eğitim Kurslarına 
alınarak meslek sahibi olmaları konusunda Turizm Eğitim Merkezlerinde eğitim 
almalarının sağlanması amaçlanmıştır. Halen Yetiştirme Yurtlarımızdaki gençlerimiz bu 
kursa devam ederek eğitim almaktadırlar 

25.02.1988 tarih ve 3413 sayılı Kanun'da; "Kamu kurum ve kuruluşları reşit olana 
kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan 
ve korunan çocuklar için her yıl başında ki; hangi statüde olursa olsun serbest kadro 
mevcutlarının binde biri nispetindeki kısmını ayılarak bu çocuklar arasında yapılacak 
sınavda başarılı olanlar arasında atama yaparlar" denilmektedir. 
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SORU 3 : 

Son bir yıl içinde sokak çocuklannda yaşanan suç artış oranı nedir? Bu artış 
oranında hangi suçlara meğil oluşturulmuştur. 

CEVAP 3 : 

Son bir yıl içinde sokak çocuklarında yaşanan suç artış oranı ile ilgili ayrıca istatistiki 
verimiz bulunmamakta olup söz konusu verilere İçişleri Bakanlığı ( Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı) ve Adalet Bakanlığından ulaşılabileceği 
düşünülmektedir. 

SORU 4 : 

Bu suçların azaltılması için hangi sivil toplum örgütleri seçilmiştir? Bunlarla 
ilgili yürütülen çalışmalar nelerdir? 

CEVAP4: 

Sokak çocuklarının suç işleme eğiliminin azaltılması yönünde özel bir protokol veya 
sivil toplum kuruluşu bulunmamaktadır. Ancak sokak çocuklarının topluma kazandırılması 
yönünde yerel düzeyde işbirliği çalışmaları yürütülmektedir. Bu alanda hizmetleri bulunan 
STK'lar, yerel yönetimler, üniversiteler uluslararası kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşları ile gerçekleştirilmiş 22 işbirliği protokolü mevcuttur. 

SORU 5: 

Bu güne kadar sokak çocuklarının eğitimi için harcanan miktar ne kadardır? 

CEVAP 5 : 

Anayasamız, yasalar ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 
açıkça, "çocuk ihmali ve istismarı konusunda ivedi tedbirlerin alınmasını öngörmektedir. Bu 
çerçevede 2828 sayılı Yasanın 3. maddesi (e) bendine eklenen 6. maddeyi ve 1997 
yılında çıkan 572 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sokakta yaşayan ve çalışan 
çocuklara hizmet vermek amacıyla hizmete açılan; "Çocuk ve Gençlik Merkezleri" eşler 
arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle 
sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı karşıya kalan ve sokakta çocuk ve gençlerin geçici 
süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacıyla 
kurulan yatılı veya gündüzlü sosyal hizmet kuruluşları olarak tanımlanmıştır. 

SHÇEK Genel Müdürlüğü 1997 yılı itibariyle 1 Çocuk ve Gençlik Merkeziyle 
başlattığı hizmetlerini, 2006 Mart Ayı sonu itibariyle, 44 Merkez ve bu Merkezlere bağlı 
olarak hizmet veren 5 Gözlem evi ile sürdürmektedir. Merkezler aracılığı ile ulaştığımız 
çocukların sayısına bakıldığında; bugüne kadar yaklaşık 49000 sokakta yaşayan/ 
çalıştırılan çocuğa hizmet verilmiştir. Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk alanı içerisinde 
çocukların sokak yaşamından kurtarılarak, toplumla entegrasyonuna yönelik çalışmalara 
ağırlık verilmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar da eğitim ve öğretimden kopan 
çocukların tekrar eğitime kazandırılması ve hiç okula başlamamış çocukların tekrar okula 
kazandırılması hedeflenmiştir. Bugüne kadar; hiç okula gitmemiş olup okula başlatılan 
çocuk sayısı 2673, okula devam eden çocuk sayısı ise 11986 olup bu çocukların eğitim 
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sistemine dahil edilmesi ve devamı için Genel Müdürlüğümüzün bütçesinden, yerel 
idarelerin , sivil toplum kuruluşlarının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve uluslar arası 
kuruluşlar ile birlikte yürütülmektedir. 

2006 Yılı Genel Müdürlüğümüz bütçesinden çocukların eğitimleri (kırtasiye alımları 
ve çocuk harçlıkları) ile ilgili 753.000 YTL ayrılmıştır. 

Ayrıca, ILO Türkiye Temsilciliği ile SHÇEK Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 
Protokol kapsamında, Hedeflenmiş 13 ilde, (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum 
Diyarbakır, Gaziantep, istanbul, İzmir, Kocaeli, Şanlıurfa, Mersin, Batman) sokakta çalışan 
çocukların iş yaşamından çekilerek eğitime yönlendirilmeleri ve risk grubundakilerin de 
çalışmaya başlamalarının engellenmesi amacıyla yeni bir proje 2005 yılında uygulamaya 
konulmuştur. Bu proje kapsamında 200.000YTL harcanacaktır. 

Eğitim Faaliyetleri ; 

Eğitimlerini destekleyici faaliyetler. Başarısız oldukları derslerdeki başarılarını 
arttırmaya yönelik etüt çalışmaları ve ders desteği, 

Eğitime yeniden kazandırma çal iş mal an; I. Kademe Eğitim Programı; II.Kademe 
Eğitim Programı; Açık İlköğretim Kursu; Açık Lise Kursu; 

Eğitim ihtiyaçlannın karşılanması; Okul materyallerinin ve örgün eğitime 
devamları halinde okul kıyafetlerinin karşılanmasına yönelik destek çalışmaları 

Meslek edindirmeye yönelik çalışmalar ; Halk Eğitim Merkezi ve Çıraklık Eğitim 
Merkezi katkılarıyla, Elektrikçilik Kursu, Kuruluşlarımızda kalmakta olan çocuklar Tarım ve 
Köy İşleri Bakanlığına bağlı Düzce İlinde ki yatılı Kooperatifçilik ve El sanatları Kursuna 
katılmaktadırlar. 

Gelir getirici atölye çalışmaları; Boş zaman değerlendirme, el becerilerini 
geliştirmek ve yapılan iş aracılığı ile grup içinde sosyalleşmeyi sağlamak 
amaçlanmaktadır. Bu etkinlikler içerisinde mum yapımı, takı tasarımı, seramik, galoş 
yapımı çalışmaları vb. bulunmaktadır. 

Çocuklann psiko sosyal gelişimini destekleme çalışmaları; Merkezlerimizde 
bulunan sosyal hizmet uzmanları, Psikolog ve Çocuk gelişimciier tarafından çocuklarla 
Kişisel çalışma, Grup çalışmaları, Psikolojik testler vb. mesleki çalışmalar yürütülerek 
çocuklann psiko sosyal yönden desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Sosyal Kültürel Etkinlikler il Sportif ve Hobi faaliyetleri; Resim Kursu; Halk 
Oyunları Kursu Programı; Müzik Kursu Programı; 

Eğitimin önemi konusunda bilgilendirme çalışmaları; Çocuklara sokaktan 
çekilerek merkez hizmetlerinden yararlanmaya başladıkları süreçte ve merkezin çeşitli 
aktiviteleri aracılığı ile eğitime yönlendirilebilmeleri amaçlanmakta ve çocuklara bu 
doğrultuda çeşitli araçlarla eğitimin önemi anlatılmaya çalışılmaktadır. 

Aileye Yönelik Çalışmalar; Sokakta yaşayan çocukların ulaşılabilen ailelerine 
yönelik psiko-sosyai destek ve bilinçlendirme çalışmaları, ailelere yönelik sosyal ve 
mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak, ekonomik yoksunluk içinde olduğu 
belirlenen ailelerin sosyal yardım hizmetlerinden ve kurumlarından yaralanmalarını 
sağlamak, çocukların aileye dönüşlerinin mümkün olduğu durumların tespiti halinde aile ve 
çocuğun bir arada yaşamasına ilişkin uyum çalışmalarının yürütülmesi. 

Toplumla Çalışma Uygulamalan; Kuruluşlarda verilen hizmetleri tanıtan, sokakta 
çalışan ve/veya yaşayan çocukların özellikleri hakkında bilgilendiren, hizmetlere gönüllü 
katkı ve katılımların teşvik edilmesini amaçlayan el ilanları ve afişlerin basılarak dağıtımı 
yapılmaktadır. Gönüllü veya kamu kurumlarının sokak çocukları konusunda yaptığı 
toplantılara katılım sağlanarak yapılan çalışmaların tanıtımı yapılmaktadır. Merkezlerde 
gönüllü çalışmak isteyen üniversite öğrencileri aracılığı ile ihtiyacı olan çocuklara yönelik 
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"eğitimde destek" çalışmaları sürdürülmekte, sosyal ve kültürel faaliyetler yürütülmektedir. 
Yukarıda özetlenen hizmetlerden de anlaşılacağı üzere, sokakta yaşayan / çalışan 

çocuklara yönelik hizmet veren Çocuk ve Gençlik Merkezleri işlevlerini, Genel 
Müdürlüğümüz, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve 
yerel yönetimlerle yapılan işbirliği protokolleri ile yürütmektedir. 
Bu kapsamda çocukların eğitimi ve toplumla entegrasyonu sektörler araası eşit 
sorumluktuk anlayışı içersinde STK, yerel yönetimler, üniversiteler uluslararası kuruluşlar 
ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçekleştirilmiş 22 işbirliği protokolü mevcuttur. 

Sokakta yaşayan/çalıştırılan çocukların, örgün eğitim veya mesleki eğitime dahil 
edilmeleri ve ailelerinin yanına veya kurum bakımına yönlendirilerek, eğitimini tamamlamış 
ya da iş sahibi gençler olarak rehabilitasyonlarının tamamlanması amacıyla, 5 Bakandan 
Oluşan Komitenin talimatları ile SHÇEK Genel Müdürlüğü'nce, yeni hizmet modeli 
hazırlanmış ve uygulamaya Başbakanlığın 2005/5 notu genelgesi 25 Mart 2005 tarih ve 
25766 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Çalışmaların takibi ve 
değerlendirmesi için illerde değerlendirme toplantıları tüm sektörlerin katılımı ile 
yapılmaktadır. Bakanlardan oluşan komite çalışmalarını devam ettirmektedir. 

SORU 6 : 

Avrupa Birliği fonlarından bugüne kadar kaç proje desteklenmiştir? Bu 
desteklerden kaçı STÖ'lerle yürütülmüştür? 

CEVAP 6 : 

Türkiye'de çocukların korunmasıyla ilgili çalışmalarda ilerleme kaydedilmiş olmasına 
karşın, daha ileri kazanımlar sağlamak ve çocuklar için koruyucu ortamları daha da 
geliştirmek üzere İçişleri Bakanlığı, SHÇEK, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte daha eşgüdümlü adımlar atılmasının gerektiği 
düşünülmektedir. 

Bu doğrultuda, bu güne kadar küçük ölçekli işbirlikleri ile yürütülen sektörlerarası 
çalışmaların ülke geneline yayılmasını sağlamak ve çocuk koruma hizmetini sektörler arası 
işbirliği ile hayata geçirebilmek üzere, AB 2004 Yılı Mali programı çerçevesinde 
değerlendirilmek üzere proje hazırlanmıştır. 

Projenin esas faydalanıcıları İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri 
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 
Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği'dir. Hedef grupları ve 
diğer faydalanıcıiar projenin uygulanacağı illerdeki çocukları ve ailelerini de 
kapsamaktadır. 

Projenin genel amacı, temel verilerin ve ampirik kanıtların oluşturulması ve ilgili 
çocukların korunması ve toplumla yeniden bütünleştirilmesine yönelik ortak stratejilerin ve 
işbirliği temelindeki uygulamaların geliştirilmesini içerecek şekilde, ilgili kurumların 
yasalarla ilişki halinde olan çocuklar için daha koruyucu bir ortam geliştirme kapasitelerini 
güçlendirmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) 
işbirliğinde hazırlanan ve Avrupa Birliği finansmanında oluşturulan, Çocuk işçiliğinin En 
Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi belirlenen yedi İlde uygulanacaktır. 
(Çankırı,Ordu,Kastamonu,Erzurum,Elazığ,Van ve Sinop) Bu proje Genel Müdürlüğümüzce 
de desteklenmektedir. 

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezine Ülkemizin de 
Avrupa Birliği sürecinde aday olması kapsamında İspanya ile (twining) eşleştirme 
projesinin ilgili aktivitelerine Genel Müdürlüğümüzce de katılım sağlanmaktadır. 

Saygılarımla. 
- iWÇueöRçu 

Devlet Bakanı 
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ORDU MİLLETVEKİLİ SAYIN DR.İ.SAMİ TANDOĞDU'NUN 
7/13077 NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORU 1 : 

Türkiye'de kadınların işgücüne katılımı ve istihdam oranı hangi 
düzeydedir? Bu oran AB ülkeleri ile kıyaslandığında ortaya nasıl bir tabio 
çıkıyor? 

CEVAP 1 : 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Kanunlardaki eşitlikçi yapıya rağmen, kadının niteliksel gelişimini ve işgücü 
piyasasına girişini sağlayacak gerekli mekanizmaların oluşamaması kadınların 
işgücüne katılım oranının düşük kalmasına neden olmaktadır. Kadınların işgücüne 
katılma oranı 1990'da % 34,1 civarındayken, 2002 yılında % 26,9, 2005 yılı için % 
25,6'dır. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2005 Ağustos Hanehalkı İşgücü Anketi 
sonuçlarına göre; Türkiye'de 15 ve yukarı yaştaki kadın nüfus sayısı 25.674.000 olup, 
kadın nüfusun 15.849.000'i kentte, 9.825.000'i ise kırda yaşamaktadır. 15 ve yukarı 
yaşta olan kadın nüfusunun 5.926.000'i istihdam edilmektedir. İstihdam edilen kadın 
nüfusunun 2.566.000'i kentte, 3.369.000'i ise kırda istihdam edilmektedir. 

Avrupa Birliği'nde (25), 2004 verilerine göre 15 yaş ve daha yukarı yaştaki 
nüfus 377.500.000 olup, bu nüfusun 195.545.000'i kadınlardan oluşmaktadır. (%51.8) 
istihdama katılan 194.514.000 kişinin, 85.622.000'i kadındır (%44). AB (15), 2004 yılı 
verilerine göre istihdama katılan 165.485.000 kişinin, 72.473.000'i kadındır. 

(Kaynak: Statistics in focus, Popuiation and Social Conditions, 9/2005; Labour 
Market) 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar 
Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Bugün Türkiye'de kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranları AB ülkeleri 
ile karşılaştırıldığında çok düşük kalmaktadır. AB ülkelerinde her 2 kadından 1'i 
istihdam edilirken, ülkemizde 2004 yılı verilerine göre her 4 kadından 1'i istihdam 
edilmektedir. 

Ayrıca, istatistiklere bakıldığında kadınların işgücüne katılım oranlarında yıllar 
itibariyle azalma olduğu da görülmektedir. 1990 yılında kırsal kesimde yaşayan 
kadınların %52'si istihdama katılırken, bu oran 2004 yılında %30,9'a düşmüştür. Bu 
oran kentsel yerleşim yerlerinde pek bir değişim göstermeyerek %17,1 olmuştur. 

Hane Halkı İşgücü Anketi Ekim 2005 sonuçlarına göre bugün Türkiye'de 
kadınların işgücüne katılım oranı % 22 dir. 1990 da ise bu oran %36 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Halihazırda %22 olan istihdamın, %16.3'ü kentlerde, %31.1'i kırsal alandadır. 
Çalışan kadınların sektörlere göre dağılımı ise şöyledir 

Tanm sektöründe: % 49.6 
Hizmet sektöründe %35.1 
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Sanayi sektöründe %14.8 
İnşaat sektöründe %0.5 

Kadın işgücüne sektörler bazında bakıldığında; 1955-1965 yıllarında tarımda 
istihdam edilen kadın oranı %95 iken, 2004 yılında bu oran %53,1'e düşmüştür. 
Sanayi sektöründe ise 1955-1965 yıllarında %2,5 iken 2004 yıllı verilerine 
bakıldığında %13,4'e yükselmiştir. Yine, 1955-1965 yıllarında hizmetler sektöründe 
% 2 olan kadın istihdam oranı 2004 yılında % 35'e yükselmiştir. 

SORU 2 : 

Kadınların çalışma hayatına dahil edilmesi için ne gibi çalışmalar 
yapılmaktadır? 

CEVAP 2 : 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Toplum Merkezlerinde kadınlara yönelik , uygulanan bilgi bilinç yükseltme 
çalışmaları ve beceri geliştirme programları ile kadınların kendini gerçekleştirmesi 
sağlanmakta ayrıca Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı dahilinde çalışma 
hayatına katılımı için girişimciliği ve örgütlenmeleri (demek, kooperatif vb) 
desteklenmektedir. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Bakanlık olarak öncelikli alanlar arasında kabul ettiğimiz kadın istihdamının 
önündeki engelleri ortadan kaldırmak ve sorunlara çözüm üretmek amacıyla yapılan 
çalışmalar özetle şunlardır: 

• AB Müktesebatına Uyum Ulusal Programımızda yer alan taahhütlerimizden biri 
"Doğum izinleri ve Ebeveyn İzni Müessesinin Tesisi" ile ilgilidir. Kadınların 
istihdama giriş ve istihdamda kalışlarını çok yakından ilgilendiren çocuk bakımı 
sorumluluğunun paylaşılması amacıyla Bakanlığım tarafından Kanun Tasarısı 
hazırlanmıştır. Tasarı ile işçi ve memur olarak çalışan kadınlarımızın ücretsiz 
doğum izinlerinin anne ve babaların kullanabileceği ebeveyn izni haline 
getirilmesi, evlat edinme halinde bu izin haklarından yararlanabilmesi amacıyla 
ülkemizin koşulları ve ilgili AB Direktifleri dikkate alınarak hazırladığımız Kanun 
Tasarısı TBMM Genel Kurulunun gündemindedir. 

• Ülkemizde sosyal politikalar ve istihdam alanında kadın-erkek eşitliği konusunda 
önemli gelişmeler kaydedilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca 
hazırlanan ve Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren Yeni İş Kanunu eşitlikçi bir 
yaklaşımla hazırlanmıştır. 

• Yeni iş Kanununa bağlı olarak "Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma 
Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik" 
yürürlüğe girmiştir. 

• Kamu Personel alımlarında cinsiyet ayrımcılığı yapılmamasına ilişkin "Personel 
Temininde Eşitlik İlkesine Uygun Hareket Edilmesi" konulu 2004/7 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi 15 Ocak 2004 tarihinde 25347 sayılı Resmi Gazetede 

- 4 9 6 -



TBMM B:87 12.4.2006 0 : 3 

yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının söz 
konusu Genelgeye uymaları zorunludur. 

• Türkiye'nin AB istihdam stratejisine dahil olma çabaları, kadın istihdamının da 
artırılmasında itici bir role sahiptir. Bilindiği üzere Avrupa İstihdam Stratejisinin 4 
boyutundan birisini kadın erkek eşitliği oluşturmaktadır. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, AB istihdam Stratejisine dahil olmak üzere çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bu çerçevede, "İstihdam Durum Raporu" hazırlanmış ve 
kadınların iş piyasasındaki konumları bu raporda incelenmiştir. Halen Ortak 
İstihdam Değerlendirme Belgesi üzerinde çalışılmaktadır. Sürecin devamında bir 
Ulusal Eylem Planı hazırlanacak ve bu Planda kadınların istihdam piyasasındaki 
pozisyonlarının iyileştirilmesi için gereken önlemlere yer verilecektir. 

• Türkiye, Avrupa Birliğinin Cinsiyet Eşitliği Topluluk Programına 2003-2006 dönemi 
itibariyle katılım sağlamakta ve bu çerçevede duyarlılık artırıcı seminerler 
desteklenmektedir. 

• Türkiye'de kadın istihdamının geliştirilmesine yönelik olarak Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğü ve AB Komisyonu işbirliği ile "Aktif İşgücü Programları Projesi" 
yürütülmektedir. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün de Yürütme Komitesinde 
yer aldığı Projenin hedef gruplarından birisi de kadınlardır. Bu çerçevede kabul 
edilen 30 adet kadın projesi desteklenmekte olup, böylece kadın istihdamının 
geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır. 

• Ayrıca düşük düzeyde olan kadınların işgücüne katılımını artırmak amacıyla; 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Küçük ve Orta ölçekli 
Sanayi Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve kadın sivil toplum kuruluşları 
tarafından yürütülen çeşitli çalışmalar ve projelere Bakanlığıma bağlı Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü işbirliği kuruluşu olarak katılmakta ve katkı 
sağlamaktadır. 

• Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmelere ve girişimcilere önemli destek ve katkı 
sunan KOSGEB'in kadın girişimcileri de benzer hizmetlerle desteklemesi 
amacıyla, KOSGEB'e bağlı olarak çalışmalarını sürdüren "Girişimciliği Geliştirme 
Merkezi" tarafından 2006 yılı içerisinde Ankara'da iki "Kadın Girişimcilik Eğitimi" 
programı düzenlenmesi hususunda KOSGEB'e yapılan başvuru kabul edilmiştir. 

• 9. Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde İşgücü Piyasası özel ihtisas 
Komisyonu kapsamında kadın istihdamı konusuna özel önem verilmiş, gerek 
vizyonda toplumsal cinsiyet eşitliğine, gerekse alınacak tedbirler arasında kadın 
istihdamının artırılması amacıyla tedbirlerin yer almasına vurgu yapılmıştır. 

• Halk Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından "Genç Girişimci Kredisi" başlığı 
altında ilk kez mal ve hizmet üretimi, serbest meslek yada ticari faaliyete yönelik 
iş yeri açmak isteyen, elinde yapacağı işle ilgili geçerli bir belgeye veya işle ilgili 
bilgi ve deneyime sahip 35 yaşını aşmamış erkek ve kadın girişimcilere yönelik bir 
program uygulanmaktadır. Söz konusu programın kadın girişimciler için ayrı bir 
başlık altında ele alınması, yeni bir kurumsal düzenlemeyle kadın girişimciliği 
departmanı oluşturulması yönünde anılan Genel Müdürlük nezdinde girişimde 
bulunulmuştur. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar 
Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Genel Müdürlüğümüzün kuruluş amacı; ülkemizdeki sosyal sorunların tespiti 
ve çözümü için bilimsel araştırmalar yaparak bu araştırma sonuçlarına göre 
politikalar üretmektir. 
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Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan "Kadının 
Ülke Kalkınmasındaki Yeri" adlı araştırmanın sonuçlarına göre, kadınların çalışma 
hayatına yönelik olumlu gelişmeler gözlenmiştir. 1981 yılında çalışan kadınların 
problemlerinin, çalışan kadın ve erkekler tarafından nasıl algılandığına ilişkin İzmir 
yöresinde yapılan bir araştırma, dokuz yıl sonra aynı yörede tekrarlanmış ve elde 
edilen veriler; çalışanların dokuz yıl öncesine göre daha genç ve eğitimli oldukları, 
büyük bir bölümünün bekar oldukları, ailelerin çocukları arasında kız-erkek ayrımını 
daha az yaptıkları, kadınlara eşit ücret ödemeye yönelik bir eğilim olduğu, 
evlendikten sonra işten ayrılmayı düşünen kadınların oranında azalma olduğu, 
çalışan kadına sataşma ve rahatsız edilmenin azaldığı, bazı işlerin kadınlar için güç 
olduğu düşüncesinin azaldığı, kadının aile bütçesine katkı sağlamak için çalışması 
gerektiği eğilimlerinin arttığı gözlenmiştir. Dolayısıyla araştırmanın sonuçlan kadın 
istihdamını artırmaya yönelik neler yapılabileceğinin ipuçlarını vermektedir. 

Genel Müdürlüğümüzce daha çok ailelere yönelik bilgilendirme ve 
bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalara katılanlarda daha çok 
kadınlar olmaktadır. Bu programlardan birisi "Aile Eğitimi" projesidir. Projenin temel 
amacı; Aile bireylerine çağa uygun, kişisel ve duygusal gelişimlerini olumlu yönde 
etkileyen bilgi, beceri ve davranış geliştirmelerini sağlamaktır. Aile Okulu Programının 
amacı, toplumun ailenin önemine dikkatini çekmektir. Aile içi iletişimden çocuk 
eğitimine kadar uzanan geniş bütünlükte aile üyelerinin gerekli donanımının 
sağlanması ve aile kurumuna sorunların çözüldüğü temel bir merkez olarak 
bakılması gerektiğini vurgulamaktır. Proje ile özelde, bilgiye ulaşma imkanı olmayan, 
kentlerin kenar mahallelerinde oturan düşük sosyoekonomik düzeydeki ailelere 
eğitim verilmesi, genelde ise, bütün ailelere imkanlar dahilinde ulaşılması 
amaçlanmaktadır. Projenin yerel yönetimler ve valiliklerce de uygulanabilmesi için 81 
il valiliğine ve tüm belediye başkanlıklarına gönderilmiştir. 

Bu projenin uygulanması ile çalışan kadınların aile ilgili sorunlarını çözme 
becerisi kazanması kadar, bilinçlenen kadınların eğitim ve çalışma talepleri 
geliştirmeleri de olasıdır. 

SORU 3: 

Okuma-yazma bilmeyen yetişkin kadın oranının azaltılması için ne gibi 
çalışmalar yapılmaktadır? 

CEVAP 3: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Toplum merkezlerimizde talep olması halinde yaş sınırı olmaksızın 
yetişkin okur yazarlığına ilişkin programlar uygulanmaktadır. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Kadınların eğitimi, üzerinde önemle durulması gereken alanlardan biridir. 
Türkiye, taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve çekincesiz kabul ettiği uluslararası 
belgelerde (Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, Pekin Deklarasyonu 
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ve Eylem Planı) kadın okur yazarlığını yüzde 100 olarak gerçekleştireceğini taahhüt 
etmiştir. 

2000 yılı itibariyle halen 15 ve yukarı yaşta bulunan kadınların yüzde 21,5'i 
okur yazar değildir. Okur yazar olmayan kadınlar daha çok ileri yaşlarda bulunmakta 
ve az gelişmiş bölgelerde yaşamaktadırlar. Bölgeler itibariyle dağılıma bakıldığında 
en yüksek oranı barındıran bölgenin Güney Doğu Anadolu Bölgesi (Yüzde 46.3), en 
düşük oranın ise gelişmişlik düzeyi en yüksek olan Marmara Bölgesinde (yüzde 13,1) 
olduğu gözlenmektedir. Okur-yazar olmayan kadınların oranı Doğu Anadolu 
Bölgesinde yüzde 38.1, Karadeniz Bölgesinde yüzde 24.9, Akdeniz Bölgesinde 
yüzde 20.5, Ege Bölgesinde yüzde 17.6, İç Anadolu Bölgesinde yüzde 17.0 
düzeyindedir. Yaş grupları itibariyle okur-yazar olmayan kadınların durumuna 
baktığımızda ise, okuma yazma bilmeyen 15 yaş ve üstü kadınların yüzde 64'ünü, 40 
yaş ve üzeri kadınların, yüzde 24'ünü 65 yaş ve üstü kadınların oluşturduğu 
görülmektedir. 

Yaygın eğitim hizmeti veren Halk Eğitim Merkezlerince açılan kurslarda diğer 
programlar yanı sıra okuma yazma kursları da düzenlenmektedir. Bu kurslara ilişkin 
durum aşağıda gösterilmiştir: 

Halk Eğitim Merkezince açılan kurslar(2003) 
Kadın Erkek Toplam Kadın % 

Meslek Kursları 311.473 198.655 510.128 61,1 
Sosyo-kültürel kurslar 171.399 141.173 312.572 54,8 
Okuma yazma kursları 105.064 67.583 172.647 60,9 

Ayrıca kadın sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen okuma yazma 
kursları çerçevesinde okuma yazma oranının artırılması amacıyla çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

SORU 4 : 

Kayıt dışı istihdamın yaygın olması nedeniyle, özellikle kadınlar 
çalışmaları durumunda bile sosyal güvenlik haklanndan 
faydalanamamaktadırlar. Bu durumun önüne geçebilmek için ne gibi tedbirler 
alınmıştır? 

CEVAP 4 : 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Türkiye'de kadın istihdamı AB ülkeleri arasında en düşük oranda olmakla 
birlikte bu oranlar istihdamdaki kadın sayısını tam olarak yansıtmamaktadır. Zira 
ülkemizde kadınlar kayıt dışı sektörde veya esnek çalışma biçimlerinde erkeklere 
göre daha büyük oranda istihdam etmektedirler. İşte bu nedenledir ki, Hükümetimiz, 
2003 yılında yürürlüğe giren yeni İş Kanununda esnek çalışma biçimlerini 
mevzuatımıza dahil etmiş, böylece bu tür istihdamdaki kadınları koruma kapsamına 
almıştır. 
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SORU S: 

AB'nin "Sosyal Politika ve İstihdam" başlıklı 19. bölümünde yer alan 
kadm-erkek eşitliğine ilişkin direktiflere yönelik hazırlık çalışmalanntz var 
mıdır? 

CEVAP 5: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir sorun olan kadına yönelik 
şiddet; kadının bireysel ve toplumsal işlevlerini, özel yaşamını, işini ve diğer 
sorumluluklarını yerine getirebilmesinde, kadının güçlenmesi ve ilerlemesinde engel 
teşkil etmektedir. 

Sosyal hizmetlerin önem taşıyan amaçlarından biri de, insan haklarını 
güvence altına almaktır. Eşitlik, güvenlik, özgürlük, bütün insanların bedensel 
bütünlüğü ve insanlık onuru konusundaki hak ve prensiplerin kadınlar için de 
uygulanmasının acil bir gereklilik olduğu gerçeğinden hareketle, kadınların kendi 
durumlarını belirlemede, kendi haklarında söz sahibi olma hakkına sahip oldukları 
bilincine ulaşmalarında, istismara ve şiddete karşı çıkmalarında, statülerinin 
yükseltilmesinde, onurlarının korunmasında ve böylece demokratik geleneğin 
gelişmesinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun (SHÇEK) 
küçümsenemeyecek katkıları vardır. Kadının ilerlemesi ve güçlendirilmesi ve şiddete 
karşı korunmasına yönelik yürütülen hizmetlerle eşitlik politikalarına katkı 
sağlanmaktadır. 

SHÇEK; ulusal kalkınma plan hedefleri, ülkemizin de taraf olduğu uluslararası 
sözleşmeler, belgeler ve kararların öngördüğü yükümlülükler ve görevler arasında da 
yer aldığı üzere, şiddete uğrayan veya bu riski taşıyan kadınlara yönelik hizmetlerini 
ağırlıklı olarak kadın konukevleri ile vermektedir. 

Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınların psiko-
sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa çocuklarıyla birlikte 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet 
kuruluşları olan kadın konukevlerinde, 12 Temmuz 1998 tarih ve 23400 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan "Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu'na Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği" uyarınca hizmet 
verilmektedir. 

Kadın konukevlerinde; kadınların durumlarının, aileleri ya da eşleri ile olan 
anlaşmazlıklarının incelenmesi ve sorunlarının giderilmesine yönelik mesleki 
çalışmalar yapılmaktadır. Kadın konukevlerine kabulü yapılan kadınlara yönelik 
mesleki çalışmalar; kadınları destek ve yardımın nesnesi değil, kalkınmanın temel ve 
eşit öznesi olarak algılayan bir yaklaşımla, reşit bireyler oldukları ve "kendi kaderini 
tayin" ilkesi göz ardı edilmeden mesleki teknik ve yöntemler aracılığı ile yerine 
getirilmektedir. 

Bu çalışmalar ile şiddete uğrayan kadınlarda şiddet sonucu ortaya çıkan 
umutsuzluk, değersizlik, suçluluk, utanç ve korku gibi duyguların aşılması, özgüven 
ve özsaygının yeniden yapılanması, yeni yaşam seçeneklerini sağlıklı biçimde 
belirleyebilmeleri yönünde psikolojik destek, danışmanlık, hukuksal rehberlik 
sunulması, kendilerine yeterli olabilecekleri bir iş ve meslek edindirmelerinde gerekli 
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önlemlerin alınması, aile veya eşle bir araya gelmeyi tercih etmeleri durumunda 
ailenin şiddet içermeyen bir ortam haline gelmesi ve çocukların şiddetten uzak, 
sağlıklı bir ortamda yetişmesi için aile ilişkilerinin sağlıklı sürdürülmesinin sağlanması, 
izleme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bu çalışmaların yanı sıra ortaya çıkabilecek 
değişik sorunlar karşısında dinamik bir yaklaşımla şiddet kurbanlarına gereken tüm 
hizmetlerin çok disiplinli ekip çalışması anlayışıyla sunulması hedeflenmiştir. 

Kadın konukevlerinde sürdürülen; kadınların kuruluşta kaldıkları süre içinde 
gelecekte kendilerine yeterli olabilecek bir iş ve meslek edinmelerinde gerekli 
önlemlerin alınması çalışmaları, SHÇEK'in bir istihdam kurumu olmadığı gözönünde 
bulundurularak gerçekleştirilmektedir. 

Bu çalışmalar kapsamında kadınların; daha kolay ve daha iyi işler 
bulabilmeleri ve sosyo-ekonomik düzeylerinin yükseltilmesine yönelik yaygın eğitim, 
işgücü eğitimi ve benzeri eğitim olanakları sağlayan kurum ve kuruluşlardan haberdar 
edilerek yönlendirilmeleri ve gerekli görülen kamu ve sivil toplum kuruluşları ile 
işbirliği sağlanması yer almaktadır. 

işe yerleşen kadınların çoğu kalacak yer sorunlarını da gidermek için yatılı 
işleri tercih etmektedirler. Kadınların yerleştikleri işler; yatılı çocuk ve yaşlı bakımı, 
yatılı temizlik işi, güvenlik görevlisi, kuaförde çay ve temizlik işleri, tekstil fabrikasında 
işçi, büro elemanı, sekreter, butikte ve mağazada tezgahtar, kasiyer, temizlik şirketi, 
otelde kat görevlisi, deri mağazasında aşçı, çay bahçesinde garson, restoranda 
bulaşıkçı, devlet memuru (KMÇ kökenli), öğretmen, çevirmen, pazarlama elemanı, 
mağazada satış elemanı, lokantada hizmetli, şehirlerarası otobüslerde hostes, 
bölge yatılı ilk öğretmen okulunda işçi vb. işlerdir. 

Kadınların insan hakları ve temel özgürlüklerle tutarlı olmayan geleneksel ya 
da töresel uygulamaların kurbanı olmaları hali de dahil, ayrımcılığa maruz 
kalmalarının önlenmesine yönelik "Kurumlar arası yaklaşım içerisindeki namus adına 
işlenen cinayetlerin önlenmesi için etkin kampanya stratejilerinin geliştirilmesi ve 
uygulanması Projesi" kapsamında İngiltere Dış İşleri Bakanlığı tarafından finansmanı 
sağlanarak, 22 Kasım 2004 tarihinde Diyarbakır, 23 Kasım 2004 tarihinde Mardin'de 
gerçekleştirilen çalıştaya Bakanlığıma bağlı SHÇEK Genel Müdürü katılmıştır. 

Diyarbakır ve Mardin illerinde pilot olarak uygulanacak projenin giderek diğer 
illerde de örnek olarak kullanılması ve uygulanması hedeflenmiştir. 

Söz konusu çalıştaya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra kadına 
yönelik şiddetin önlenmesi alanında çalışma yapan sivil toplum kuruluşu liderleri ve 
akademisyenler de katılmışlardır. 

Ayrıca, SHÇEK'in; kadın istismarına karşı mücadele eden kadın grupları ve 
kamu kurum ve kuruluşları arasında kalıcı bir iletişim ve bilgi ağı kurma, ortak 
politikalar oluşturma amaçlı faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, belediyeler, sivil toplum kuruluşlarına ait kadın 
danışma ve dayanışma merkezleri, hukuki danışmanlık hizmetleri veren barolar, 
kadın istihdamına destek veren kamu ve sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin kadın 
sorunları araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapılmaktadır. 

Kadına yönelik şiddet; her yıl ulusal düzeyde kutlanan "8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü" Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen yürüyüşlerde, kitle iletişim 
araçlarındaki programlarda, konferans, panel, sempozyum, söyleşi, açık oturum vb. 
toplantılarda, şenlikler ve yemekli dayanışma gecelerinde konu edilmekte ve 
kınanmaktadır. Tüm sosyal hizmetler il müdürlüklerimizce kutlama komiteleri 
oluşturularak yapılan etkinlikler kapsamında; kadın girişimcilerin toplumsal ve 
ekonomik hayata katılarak üretime ve aile bütçesine katkıda bulunmalarını, gelir elde 

- 5 0 1 -



TBMM B:87 12 .4 .2006 0 : 3 

etmelerini sağlamak, sosyal ilişkilerini, özgüvenlerini geliştirmelerine destek vermek 
amacıyla el emeklerinin değerlendirilmesine yönelik kermesler, kadının günlük 
yaşamını, üslendiği rolleri, aile ve toplumdaki yerini yansıtan fotoğraf, resim, kitap 
sergileri, tiyatro, film, dia gösterileri ve toplu nikah törenleri ve medya kanalıyla halkı 
bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. 

Toplum merkezlerinde verilen hizmetler aracılığıyla kadının bilgi ve bilinç 
düzeyi arttırılarak aile ve toplum içindeki statüsünün yükseltilmesi, üretken hale 
getirilmesi .vatandaşlık haklarından başlayarak kadının insan haklarının ve bu 
hakların nasıl kullanılacağının öğretilmesi amaçlanmaktadır. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği için 3 Ekim 2005 tarihinde başlayan 
müzakere sürecinde, kadın-erkek eşitliği önemli bir yer tutmaktadır. Bu konu, 24 
Temmuz 2003 tarihli Avrupa Birliği Müktesebatının Ustlenilmesine ilişkin Türkiye 
Ulusal Programı'nda Sosyal Politika ve İstihdam başlığı altındaki öncelikler listesinde 
AB Mevzuatının Türk İş Hukukuna Yansıtılması başlıklı 13.1 nolu öncelik altında yer 
almıştır. 

Ulusal Programda, kadın ve erkeklere eşit muamele konusunda kısa vadede 
ilgili AB Mevzuatının iç hukuka aktarılması için bir programın kabul edilmesi, orta 
vadede de bunların iç hukuka aktarılması ve uygulanması hususu yer almaktadır. 

AB'nin sosyal politika programlarından biri olan Cinsiyet Eşitliği Topluluk 
Programına ülkemiz 2003 yılı itibariyle katılmış olup, program Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığımızca yürütülmektedir. Program çerçevesinde yürütülen 
faaliyetlere Genel Müdürlüğümüz aktif bir şekilde katılmaktadır. 

Bu çerçevede Ulusal Programda yer alan Mevzuat Uyum Takviminde 
belirtildiği üzere; 92/85/EEC sayılı "Hamile, Loğusa veya Emzikli Kadın Çalışanların 
İşyerinde Sağlık ve Güvenliklerinin İyileştirilmesine İlişkin Asgari önlemlerin 
Belirlenmesine İlişkin Konsey Direktifi" ile 96/34/EC sayılı "Ailevi Sebeplerle İzin 
Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Konsey Direktifı'nin ulusal mevzuatımıza uyumu 
sorumluluğu Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. Bu doğrultuda 
hazırlanan ve ülkemizde ebeveyn izni müessesesinin tesisini amaçlayan yasa 
tasarısı, Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, ilgili tüm tarafların görüş ve 
önerileri alınarak hazırlanmış ve şu anda TBMM Genel Kurulunun gündemindedir. 

Öte yandan sosyal politika ve istihdam alanında kadın-erkek eşitliği ile ilgili 
diğer direktiflere ilişkin mevzuat uyumu çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bilindiği üzere bu perspektifle hazırlanan ve 
10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren Yeni İş Kanunu'nun getirdiği en önemli 
ilerleme işveren işçi ilişkisinde cinsiyet dahil hiçbir nedenle temel insan hakları 
bakımından ayrım yapılmayacağıdır. Bu kapsamda; iş sözleşmesinin yapılmasında, 
uygulanmasında ve sona erdirilmesinde cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan 
veya dolaylı farklı işlem yapılamayacağı, cinsiyet nedeniyle eşit değerde iş için daha 
düşük ücret verilemeyeceği, cinsiyet, medeni hal ve aile yükümlülükleri, hamilelik ve 
doğumun iş akdinin feshi için geçerli sebep oluşturamayacağı, işyerinde işçinin, 
işveren, diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından cinsel tacize uğraması ve bu 
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durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması halinde işçinin 
haklı nedenle işi derhal fesih hakkına sahip olduğu, kadın çalışanlara verilen ücretli 
doğum izin sürelerinin artırılmasına ilişkin hükümler yer almıştır. 

SORU 6 : 

Kadınların eğitim ve istihdam konusunda AB'nin fonlanndan ne ölçüde 
yararlanılmaktadır? Bu fonların bütçesi, yaklaşık olarak ne kadardır? 

CEVAP 6: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Kadın istihdamına ilişkin sorunun çözümünü sağlayacak politikaları geliştirmek 
ve uygulamak ile ilgili kuruluş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır. Tüm 
toplumsal alanlarda olduğu gibi istihdam alanındaki politika ve programlara toplumsal 
cinsiyet eşitliği perspektifini yerleştirme konusu Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğünün görev alanına girmektedir. Bir koordinasyon kuruluşu olarak 
Genel Müdürlük icracı kuruluşlar ile işbirliği içerisinde bu görevini yerine 
getirmektedir. 

Sadece kadın istihdamına yönelik olarak bütçeden belli bir kaynak 
ayrılmamakla birlikte Topluluk Programları için ulusal katkı paylan ayrılmaktadır. 
örneğin İŞKUR tarafından yürütülmekte olan "Aktif İşgücü Program Projesi" içinde 
desteklenecek projeler için Avrupa Birliği Komisyonunun katkı payı 24 milyon euro 
olup, TC Hükümetinin katkı payı ise 8 milyon euro'dur. Bu çerçevede kabul edilen 30 
adet kadın projesi desteklenecek olup, böylece kadın istihdamının geliştirilmesine 
katkıda bulunulacaktır. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACI'NIN 
7/13078 SORU ÖNERGESİ CEVABİDİR 

SORULAR: 

1) Antalya Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu il Müdürü rAMAZAN ÖZEN'in 
Antalya Yerel Gerçek Gazetesinin 2 Mart 2006 tarihli sayısında yer alan sokakta 
kadınların tecavüze uğradığı ve bu nedenle kesin çözümün kısıriaştınlmalan olduğu" 
şeklindeki açıklamaları doğru mudur? 

2) Doğru ise, böylesine akıl almaz ve vahşice bir öneride bulunan İl Müdürü hakkında 
Bakanlığınızca idari veya hukuki bir işlem yapılacak mıdır? 

3) Suçluyu cezalandırmak yerine mağduru cezalandırmayı düşünen böylesi zihniyete 
sahip bir şahsın, kuruluş amacı korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç kişilere 
sosyal hizmet götürmek ve onlan topluma kazandırmak olan bir kuruma İl Müdürü 
olması birikim ve liyakate önem vermeyen, sadece kadrolaşmaya yönelik 
uygulamaların bir sonucu mudur? 

4) Kabinenin tek bayan Bakanı olarak kendi bürokratınızın yapmış olduğu bu açıklamayı 
benimsiyor musunuz? Benimsemiyorsanız, Antalya Sosyal Hizmetler Çocuk 
Esirgeme Kurumu İl Müdürü Ramazan ÖZEN'in, başta kadınlar olmak üzere tüm 
toplumlardan özür dilemesi mümkün olacak mıdır? Yoksa bu özür İl Müdürü adına 
Bakanlığınız tarafından mı yapılacaktır? 

5) Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu gibi toplumumuzun özel hassasiyetlerinin 
bulunduğu bir kurumda görevlendirilecek personelin sosyal hizmet kavramının 
niteliklerine uygun olarak daha titiz bir şekilde belirlenmesi gerekmez mi? 

CEVAPLAR: 

Antalya İl Müdürü Ramazan ÖZEN' in sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde olup, 
barınma ve bakım ihtiyacı bulunan 18-60 yaş arasında muhtaç birey sayısında hızlı artış olduğu, 
ancak yasal eksiklikler nedeni ile bu kişilere götürülecek uygun hizmet bulunmadığı, sokakta 
yaşayan kimsesiz, akli dengesi yerinde olmayan yaşlı, kadın ve erkeklerin sokakta 
yaşamalarından tinerci ve balicilerin tacizine maruz kaldığı, bu kişilerin oluşabilecek olumsuz bir 
olay karşısında korunma altına alınması gerektiği şeklinde açıklama yaptığı, söz konusu yerel ve 
ulusal basında yer aldığı "sokakta yaşayan kadınlann kısıriaştınlması gerekir" şeklinde 
açıklama yapılmadığı belirlenmiştir. 

Ayrıca, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Antalya İl Müdürü 
olarak görev yapan Ramazan ÖZEN, 3 yıl süreli Eğitim Enstitüsü mezunudur. 03.01.1975 
tarihinde öğretmen olarak göreve başlamış, toplam 20 yıl Devlet Memurluğu hizmeti vardır. Bu 
nedenle tecrübeli ve ehliyet sahibi bir Devlet Memuru olması hususları göz önünde bulundurularak 
Yetiştirme Yurdu, Çocuk Yuvası, Çocuk ve Gençlik Merkezi, Toplum Merkezi, Aile Danışma 
Merkezi, Huzurevi, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Rehabilitasyon Merkezi 
gibi alanlarda verilen hizmetin aksamadan yürütülebilmesi için İl Müdür Vekili olarak 
görevlendirilmiştir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarımıza 
yapılan atamalar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme 
Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmelik ile Kurumumuz Personelinin Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği Yönetmeliğine uygun olarak kariyer ve liyakat esas alınarak yapılmaktadır. 

Saygılarımla. Jl / 

NitorÇUBÜkÇl 
Devlet Bakanı 
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4.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Fatsa Verem Savaş Dispanserinin ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'in cevabı (7/1S111) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

7 Mart 2006 

Aşağıda yer alan soruların, Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından 
Anayasanın 98. ve içtüzüğün 96. maddeleri gereğince yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. 

I{<SLU* 
Dr. i. Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
Sağlık-Aiie- Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Üyesi 

Ordu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Fatsa Verem Savaş Dispanserinde 
Röntgen Cihazı, mikrofilm, normal akciğer fılmi(35X35), bunları kullanacak teknisyen 
ve bunların tab edilebileceği otomatik banyo cihazı bulunmamaktadır. 

Konuyla ilgili olarak, daha önce Bakanlığınıza şahsım, bizzat başvurmama 
rağmen, şahsıma herhangi bir bilgi verilmemiş ve bu cihazlar hala temin edilmemiştir. 

1- Bu cihazların bulunmaması durumunda, Fatsa Verem Savaş 
Dispanserinin çalışması mümkün olamamaktadır. Durumun önemi göz 
önüne alındığı taktirde, bu cihazlar anılan yerlere ne zaman 
gönderilecektir? 

2- Fatsa Verem Savaş Dispanserinde, 2005 yılında 85 aktif hasta, 2006 yılı 
Ocak- Şubat ayında da 16 aktif hastanın tedavi edilmiştir. Bu denli önemli 
olan Fatsa Verem Savaş Dispanserine acilen bu cihazları gönderecek 
misiniz? t-

3- Fatsa Verem Savaş Dispanserine, röntgen teknisyen kadrosu ne zaman 
tahsis edilecektir? 

4- Karadeniz Bölgemizde, Ordu'da, doktor, sağlık ocağı olmadığından 
şikayet ederken, şimdi de Fatsa'da mevcut olan Dispansere gerekli 
teçhizat gönderilmemektedir. Bu Bölgedeki vatandaşlarımız hasta 
olmaları durumunda nereye başvuracaklardır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı 

Sayı : B.lO.O.VSD.0.00.00.08-610- &3'1 ANKARA 
Konu: Yazılı Soru önergesi Cevabı 

1 1 tiisan 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 

İlgi: 28 Mart 2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19389 sayılı yazılan. 

- 5 0 5 -



TBMM B:87 12 .4 .2006 0 : 3 

Ordu Milletvekili Sayın tdris Sami TANDOĞDU' nun Fatsa Verem Savaşı 
Dispanserinin ihtiyaçlarına ilişkin vermiş olduğu yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmaktadır. ' 

Arz ederim. / \ \ s 

EKLER : £-— \̂\ĥ  
EK-1 Önerge Cevabı ı Pr°f- Dr. Recep AKDAĞ 

Bakan 

Ordu Milletvekili Sayın Dr. İ.Sami TANDOĞDU'nun "Fatsa Verem Savaşı Dispanserinin 
ihtiyaçlarına ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

SORULAR: 

Ordu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Fatsa Verem Savaşı Dispanserinde röntgen 
cihazı, mikrofilm, normal akciğer filmi (35X35), bunları kullanacak teknisyen ve bunların tab 
edilebileceği otomatik banyo cihazı bulunmamaktadır. 

Konuyla ilgili olarak, daha önce Bakanlığınıza şahsım, bizzat başvurmama rağmen. 
şahsıma herhangi bir bilgi verilmemiş ve bu cihazlar hala temin edilmemiştir. 

1. Bu cihazların bulunmaması durumunda, Fatsa Verem Savaşı Dispanserinin 
çalışması mümkün olmamaktadır. Durumun önemi göz önüne alındığı takdirde, bu cihazlar 
anılan yerlere ne zaman gönderilecektir? 

2. Fatsa Verem Savaşı Dispanserinde, 2005 yılında 85 aktif hasta, 2006 yılı Ocak-
Şubat ayında da 16 aktif hasta tedavi edilmiştir. Bu denli önemli olan Fatsa Verem Savaşı 
Dispanserine acilen bu cihazları gönderecek misiniz? 

3. Fatsa Verem Savaşı Dispanserine, röntgen teknisyeni kadrosu ne zaman tahsis 
edilecektir? 

4. Karadeniz Bölgemizde, Ordu'da, doktor, sağlık ocağı olmadığından şikayet 
ederken, şimdi de Fatsa'da mevcut olan Dispansere gerekli teçhizat gönderilmemektedir. Bu 
bölgedeki vatandaşlarımız hasta olmaları durumunda nereye başvuracaklardır? 

CEVAPLAR: 

1 - 2 ) Fatsa Verem Savaşı Dispanserine yeni bir röntgen cihazı alınmış ve teslim 
edilmiştir. 

Yine çekilen filmlerin tab'ı için yeni bir adet otomatik banyo cihazı alınmış, bu 
cihaz da dispanserin kullanımına tahsis edilmiştir. 

3 - ) Haziran 2006 dönemi kurum içi naklen atamalarında Ordu iline 3 adet röntgen 
teknisyeni atanması için planlama yapılmıştır. 

4 -) Ordu ilinde, 12 adeti devlet hastanesi olmak üzere toplam 261 sağlık kuruluşunda 
3335 personel ile sağlık hizmeti verilmektedir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DONEM: 22 YASAMA YILI: 4 

01 

02 

03 

04 

05 

87 NCİ BİRLEŞİM 
12 NİSAN 2006 ÇARŞAMBA 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

06 

07 

08 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLÎFLERİ İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İSLER 

E G E M E N L İ K KAYITSIZ 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 Sorulann görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- Genel Kurulun; 12.4.2006 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmeme

sinin, 
Genel Kurulun; 12.4.2006 Çarşamba günü 15.00-21.00 ve 13.4.2006 Perşembe günü 

14.00-21.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesinin; Genel Kurulun onayına sunulması 
Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 5.4.2006 tarihli 84 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
12.4.2006 Çarşamba - Saat: 11.00 
13.4.2006 Perşembe - Saat: 11.00 

* Dışişleri Komisyonu 
13.4.2006 Perşembe - Saat: 10.30 

* TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
13.4.2006 Perşembe - Saat: 11.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
13.4.2006 Perşembe - Saat: 14.30 

* (10/41,170,177, 263, 295) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
12.4.2006 Çarşamba - Saat: 10.30 

* (10/81, 234, 286) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
12.4.2006 Çarşamba - Saat: 14.00 

* (10/254, 258) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 
13.4.2006 Perşembe - Saat: 14.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
87 NCİ BİRLEŞİM 12 NİSAN 2006 ÇARŞAMBA SAAT: 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

RP 

02 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

>Cbe 

03 - SEÇIM 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

0 5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

07 - SÖZLÜ SORULAR 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 607 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/278, 1/1034) 
(S. Sayısı: 17 ve 17'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 9.1.2003 ve 9.2.2006) 

2. - Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 604 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/277) 
(S. Sayısı: 1079) (Dağıtma tarihi: 10.2.2006) 

3. - 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) 

4. 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) 

5. X - Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu'nun; 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/727) (S. Sayısı: 1138) 
(Dağıtma tarihi: 3.4.2006) 

6. X - Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1145) (S. Sayısı: 1112) (Dağıtma tarihi: 10.3.2006) 

7. - İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu'nun; Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/733) (S. Sayısı: 1135) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

8. - Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak'ın; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/731) (S. Sayısı: 1137) 
(Dağıtma tarihi: 3.4.2006) 

9. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1098) (S. Sayısı: 1122) (Dağıtma tarihi: 
21.3.2006) 

10. - Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Elektrik 
Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1133, 1/1074) (S. Sayısı: 1099) (Dağıtma tarihi: 28.2.2006) 

11. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1064) (S. Sayısı: 1034) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

12. X - Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1072) (S. Sayısı: 1043) 
(Dağıtma tarihi: 23.12.2005) 

13. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1109) (S. Sayısı: 1083) (Dağıtma tarihi: 14.2.2006) 

14. 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) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
15. X - Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 

ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1153) (S. Sayısı: 1102) (Dağıtma tarihi: 6.3.2006) 
16. - 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) 

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

18. - Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, 2.7.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
20 nci Maddesinin C Bendinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Nevşehir 
Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ile Osman Seyfi'nin, Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1159, 2/418, 2/447) (S. Sayısı: 
1086) (Dağıtma tarihi: 16.2.2006) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
27. 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) 

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) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
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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 - 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) 

47. 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) 

48. 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) 

49. 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) 

50. 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) 
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51. 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) 

52. 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) 

53. 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) 

54. 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) 

55. 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) 

56. - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) (S. 
Sayısı: 945) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

57. - 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) 

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

59. - 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) 

60. - 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) 

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

62. - 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) 

63. - 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) 

64. - 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) 
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65. - 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) 

66. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 1.5.2003) (*) 

67. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'in 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) (*) 

68. - 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) (*) 

69. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - 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) 

73. - 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) 

74. - 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) 

75. - 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) 

76. - 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) 

77. - 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) 

78. - 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) 
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79. - 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) 

80. - 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) 

81. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'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 (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

82. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

83. - 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) 

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - 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) 

87. - 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) 
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88. - 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 (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

89. - 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) 

90. - 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) 

91. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 471'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

92. - 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) 

93. - 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) 

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 (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

95. - 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) 

96. - 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) 
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97. - 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) 

98. - 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) 

99. - 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) 

100.- 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) 

101. - 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) 

102. - 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) 

103. - 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) 

104. - 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) 

105.- 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) 
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106. - 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) 

107.- 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) 

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 (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

109. - 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) 

110. - 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) 

111.- 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) 

112.- 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) 

113.- 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) 

114.- 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) 
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115.- 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) 

116. - 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) 

117. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

118. - 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) 

119.- 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) 

120. - 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: 511'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

121. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

122. - 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) 

123. - 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 
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İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

124. - 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) 

125. - 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) 

126. - 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) 

127. - 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) 

128. - 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) 

129. - 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) 

130. - 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) 

131. - 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) 

132. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'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 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) 

133. - 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) 

134. - 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) 

135. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

136. - 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) 

137. - 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) 

138. - 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) 

139. - 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) 

140. - 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 
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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) 

141. - 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) 

142. - 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) 

143. - 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) 

144. - 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) 

145. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

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

147. - 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) 

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 (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

149. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında 
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Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) 
(S. Sayısı: 719) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

150. - 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) 

151.- 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) 

152.- 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) 

153.- 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) 

154. - 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) 

155.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

156.- 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) 

157.- 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) 

158. - 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 
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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) 

159.- 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) 

160. - 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) 

161. - 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) 

162. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

163. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile 
İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

164. - 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) 

165. - 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) 

166. - 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) 
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167. - 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) 

168. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melikin Yasama 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 Melikin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/345) (S.Sayısı: 559'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

169. - 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) 

170. - 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) 

171. - 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) 

172. - 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 
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) 

173. - 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) 

174. - 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) 

175. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/380) (S.Sayısı: 570'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

176. - 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) 

177. - 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) 

178. - 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) 

179. - 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) 

180. - 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) 

181. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/420) (S.Sayısı: 578'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

182. - 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) 

183. - 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) 

184. - Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'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 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) 

185. - 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) 

186. - 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) 

187. - 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) 

188. - 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) 

189. - 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) 

190. - 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) 

191. - 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) 

192. - 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) 
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193. - 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) 

194. - 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) 

195.- 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) 

196. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı: 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

197. - 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) 

198. - 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) 

199. - 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) 

200. - 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) 

201.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

202. - 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) 

203. - 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) 

204. - 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) 

205. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'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 Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

206. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S.Sayısı: 603'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

207. - 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) 

208. - 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) 

209. - 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) 

210. - 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 
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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) 

211. - 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) 

212.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) 

213. - 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) 

214. - 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) 

215.- 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) 

216. 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) 

217. - 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) 

218. - 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) 

219. - 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) 

220. - 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) 

221.- 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 
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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) 

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

223. - 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) 

224. - 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) 

225. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

226. - 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) 

227. - 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) 

228. - 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) 

229. - 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) 

230. - 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) 

231.- 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 
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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) 

232. - Konya Milletvekilleri Hasan Angı, 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) 

233. - 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) 

234. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/624) (S. Sayısı: 767'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

235. - 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) 

236. - 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) 

237. - 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) 

238. - 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) 

239. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/630) (S. Sayısı: 772'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

240. - 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) 

241. - 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) 

242. - 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) 

243. - Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/634) (S. Sayısı: 776'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

244. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/636) (S. Sayısı: 777'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

245. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/637) (S. Sayısı: 778'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

246. - 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) 

247. - 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) 

248. - 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 
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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) 

249. - 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) 

250. - 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) 

251.- 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) 

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

253.- 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) 

254. - 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) 

255. - 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) 

256. - 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) 

257. - 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) 

258.- 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) 

259.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millîi Savunma Komisyonu Raporu (1/663, 1/738) 
(S. Sayısı: 917) (Dağıtma tarihi: 31.5.2005) 
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260. - 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) 

261.- 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) 

262. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

263. - 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) 

264. - 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) 

265. - 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) 

266. - 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) 

267. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1044) (S. Sayısı: 1001) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

268. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1071) (S. Sayısı: 
1002) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

269. X - İnsan Haklan ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu 
Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1022) (S. Sayısı: 1007) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

270. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1046) (S. Sayısı: 1008) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

271. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1058) (S. Sayısı: 1011) (Dağıtma 
tarihi: 9.11.2005) 

272. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1065) (S. Sayısı: 1012) (Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

273. - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'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 
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ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/579) (S. Sayısı: 979'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

274. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'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 Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/691) (S. Sayısı: 980'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

275. - Mardin Milletvekili Süleyman Böliınmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa v<; Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/694) (S. Sayısı: 981'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

276. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa vs Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/695) (S. Sayısı: 982'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

277. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'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 Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/696) (S. Sayısı: 983'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
10.11.2005) 

278. - Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa v<; Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/697) (S. Sayısı: 984'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

279. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altıııorak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa v; Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınoıak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/698) (S. Sayısı: 985'e 1 inci Ek) (Dağı ma tarihi: 10.11.2005) 

280.- Hakkâri Milletvekili Fehmi Özlunç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sı atının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 2 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/719) (S. Sayısı: 986'ya 1 in;i Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

281. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa vs Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sı: âtının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/731) (S. Sayısı: 987'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

282.- Ardahan Milletvekili Kenan Altun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
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Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 
5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/732) (S. Sayısı: 988'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

283. - Zonguldak Milletvekili Fazlı 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 Tekirdağ 
Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/747) (S. Sayısı: 989*a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

284. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'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 
Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun v 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/748) (S. Sayısı: 990'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

285.- Zonguldak Milletvekili Fazlı 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 Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/749) (S. Sayısı: 991'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

286.- 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 Ertelen
mesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/750) (S. Sayısı: 992'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

287. - 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 Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/764) (S. Sayısı: 993'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

288. - 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 Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/788) (S. Sayısı: 994'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

289. - Mardin Milletvekili Selahattin Dağ'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 Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/718, 3/789) (S. Sayısı: 995'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

290. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 46 Milletvekilinin; 222 Sayılı İlköğretim Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 1016) (Dağıtma tarihi: 11.11.2005) 

- 3 2 - 87 NCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
291. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1129) (S. Sayısı: 1019) (Dağıtma tarihi: 21.11.2005) 

292. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; Yeniceoba Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/130) 
(S. Sayısı: 1020) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

293. - Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile 
İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1061) (S. Sayısı: 1021) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

294. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1080) (S. Sayısı: 1024) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

295. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1116) (S. Sayısı: 1027) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

296. X - Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) 
Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1075) (S. Sayısı: 1022) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

297. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1077) (S. Sayısı: 1023) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

298. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1060) (S. Sayısı: 
1032) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

299. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1062) (S. Sayısı: 1033) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

300. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1079) (S. Sayısı: 
1035) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

301.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1059) (S. Sayısı: 1031) (Dağıtma tarihi: 6.12.2005) 

302. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1101) (S. Sayısı: 1037) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 

303. - Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/431) 
(S. Sayısı: 1038) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 
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304. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis

yonu Raporu (1/905) (S. Sayısı: 933 ve 933'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 16.6.2005 ve 21.12.2005) 
305. - Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendisliği Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/1073) (S. Sayısı: 1040) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

306. X - Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (1/835) (S. Sayısı: 1041) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

307. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1087) (S. Sayısı: 1044) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

308. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1090) 
(S. Sayısı: 1045) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

309. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1091) 
(S. Sayısı: 1046) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

310.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1131) (S. Sayısı: 1054) (Dağıtma tarihi: 25.12.2005) 

311.- Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (1/977) (S. Sayısı: 1052) (Dağıtma tarihi: 27.12.2005) 

312. X - Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (1/1120) (S. Sayısı: 1057) (Dağıtma tarihi: 5.1.2006) 

313. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 36 Milletvekilinin; 4207 Sayılı Tütün 
Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/382) (S. Sayısı: 1062) (Dağıtma tarihi: 17.1.2006) 

314.- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/887) (S. Sayısı: 1063) 
(Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

315. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 
İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/214) (S. Sayısı: 1065) (Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

316. X - Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Vedat Yücesan, Mehmet Cevdet Selvi ve Mehmet 
Ali Arıkan ile 25 Milletvekilinin; Frigya Vadisi Tarihi Milli Parkı Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 1071) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2006) 

317. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ile 12 Milletvekilinin; 3797 Sayılı Milli 
Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/443) 
(S. Sayısı: 1072) (Dağıtma tarihi: 26.1.2006) 
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318.- 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 ve 970'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.6.2005 ve 27.1.2006) 

319.- Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 29.9.2005 Tarihli ve 8 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan 
Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdarî Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya 
İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin 16 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdarî 
Makamların Yazıları ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün 119 ve 120 nci 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/21) (S. Sayısı: 1073) (Dağıtma tarihi: 31.1.2006) 

320. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (1/1137) 
(S. Sayısı: 1080) (Dağıtma tarihi: 9.2.2006) 

321. X - 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de Gözden 
Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1135) (S. Sayısı: 1085) (Dağıtma tarihi: 15.2.2006) 

322. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1142) (S. Sayısı: 1087) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

323. - İzmir Milletvekili Enver öktem ve 14 Milletvekilinin; 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/380) (S. Sayısı: 1088) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

324. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 35 Milletvekilinin; Divriği Ulucamisi ve 
Şifahanesi'nin Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/599) (S. Sayısı: 1089) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

325. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 
Arasındaki Temel Anlaşmaya Ekin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1114) (S. Sayısı: 
1091) (Dağıtma tarihi: 24.2.2006) 

326. - Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek'in; Çanakkale Savaşlarına Katılanlara, Ailelerine 
Hizmet ve Anı Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/385) (S. Sayısı: 1092) (Dağıtma tarihi: 24.2.2006) 

327. X - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/621) (S. Sayısı: 1093) (Dağıtma tarihi: 
24.2.2006) 

328. - Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği 
Uyum ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/746) (S. Sayısı: 1100) (Dağıtma tarihi: 28.2.2006) 
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329. - İzmir Milletvekilleri Bülent Baratalı ve Türkan Miçooğulları ile 21 Milletvekilinin; 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/439) (S. Sayısı: 1104) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

330. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1049) (S. Sayısı: 1105) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

331. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1092) (S. Sayısı: 1106) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

332. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Sınai Araştırma-
Geliştirme Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1154) (S. Sayısı: 1107) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

333. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1152) 
(S. Sayısı: 1108) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

334. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 73 Milletvekilinin; Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Adana 
Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Sigarayla Mücadele Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonları Raporları (2/555, 
2/377) (S. Sayısı: 1109) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

335. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 7 Milletvekilinin; Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/671) (S. Sayısı: 1110) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

336. X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyokomünikasyon 
Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1163) (S. Sayısı: 
1111) (Dağıtma tarihi: 15.3.2006) 

337. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1045) (S. Sayısı: 
1115) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

338. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1051) (S. Sayısı: 1116) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 

339. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1063) (S. Sayısı: 1117) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 

340. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1076) 
(S. Sayısı: 1118) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

341. X - Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik 
Ajansı Arasında İstatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1088) (S. Sayısı: 1119) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

342. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1140) (S. Sayısı: 1120) 
(Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

343. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 1121) 
(Dağıtma tarihi: 21.3.2006) 

344. X - Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/1177) (S. 
Sayısı: 1123) (Dağıtma tarihi: 22.3.2006) 

345. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin; 4722 Sayılı Türk Medeni 
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Mal Rejimleri Başlıklı 10. 
Maddesinin 1. Fıkrası ile 2. Fıkrasının Son Cümlesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/615) (S. Sayısı: 1124) 
(Dağıtma tarihi: 23.3.2006) 

346. - Bursa Milletvekili Mustafa Dündar'ın; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/641) (S. Sayısı: 1125) (Dağıtma tarihi: 23.3.2006) 

347. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1093) (S. Sayısı: 
1126) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

348. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1103) (S. Sayısı: 1127) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

349. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1106) (S. Sayısı: 1128) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

350. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1107) (S. Sayısı: 1129) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

351. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1141) (S. Sayısı: 1130) (Dağıtma tarihi: 29.3. 2006) 

352. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adli 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1144) (S. Sayısı: 1131) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

353. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/344) (S. Sayısı: 1132) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 
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354. - Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 

Sosyal İşler ile Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/573) (S. Sayısı: 1133) (Dağıtma tarihi: 
29.3.2006) 

355. - Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminatı Kanunu ve 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1097) 
(S. Sayısı: 1134) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

356. - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı; 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında 17/06/1994 Tarihli ve 4006 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 18/01/1990 
Tarihli ve 3602 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları; İzmir Milletvekili 
Hakkı Akalın ve 39 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir 
Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 1479 Sayılı Bağ-Kur 
Yasasının Ek-20. Maddesinin 1. Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir 
Milletvekilleri Bülent Baratalı ile Türkan Miçooğulları'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Kayseri Milletvekili Muharrem 
Eskiyapan ve 12 Milletvekilinin; 506 Sayılı Kanunun, 2422 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesi ile 
Değişik 73 üncü Maddesi ve 16 ncı Maddesi ile Değişik Ek 17 nci Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekilleri Türkan Miçooğulları ile Bülent Baratalı'nın; 
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 26 
Milletvekilinin; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun Sosyal Güvenlik Destek Primi Başlıklı Ek Madde 20'nin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 27 
Milletvekilinin; 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 8 Milletvekilinin; Esnaf ve Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Tarımda Kendi Adına ve 
Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi; Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin; 08/06/1949 Tarihli 
ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 17/07/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu ve 02/09/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin 
Milletvekili Mustafa Özyürek ile 30 Milletvekilinin; 24/05/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Sosyal 
Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Geçici İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; 
Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın; 08/06/1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Haluk Koç'un; 5434 Sayılı Emekli Sandığı 
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Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Adana Milletvekili Zeynep Tekin 
Börü'nün; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 13 Milletvekilinin; 5434 Sayılı 
Emekli Sandığı Yasasının 32 nci Maddesine 01/06/1967 Tarihli ve 875 Sayılı Yasa ile Eklenen 
(G) Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1008, 1/8, 1/14, 1/408, 1/568, 1/571, 1/574, 
2/79, 2/151, 2/152, 2/156, 2/196, 2/208, 2/301, 2/313, 2/322, 2/335, 2/423, 2/459, 2/558, 2/593, 
2/654) (S. Sayısı: 1139) (Dağıtma tarihi: 7.4.2006)) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1102) 

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları 

Raporları (1/1153) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe komisyon
larına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 8/12/2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı:B.02.0.KKG.0.10/101-1222/5424 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar 
Kurulunca 6/12/2005 tarihinde kararlaştırılan "Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı" 
ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Abdüllatif Şener 

Başbakan V. 
GENEL GEREKÇE 

Halen Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu Tasarısı ile sağlanan ilkelerin hayata geçirilmesi ve beklenen sonucun alınabilmesi, kurum
sal yapıdaki dağınıklığın giderilmesini ve yönetimde etkinliğin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. 
Emeklilik, sağlık ve sosyal yardımlar alanında gerçekleştirilmeye çalışılan reformların başarısı, 
kuşkusuz iyi bir kurumsal örgütlenmeyi zorunlu kılmaktadır. Yeni sistem için belirlenen temel 
başarı ölçütlerini dikkate alan bir anlayışla sosyal güvenlik kurumsal yapısının; en kısa sürede ve 
kolay erişilebilir, standart ve kaliteli hizmet sunan bir yapı üzerinde kurgulanması gerekmektedir. 

Sosyal güvenliğin hayata geçirilmesi için Ülkemizde halen T.C. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-
Kur faaliyet yürütmektedir. Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, 
borsalar veya bunlann teşkil ettikleri birliklerde çalışan personel ise kurduklan kendi sandıkları ile 
sosyal güvenlik haklarını sağlamaktadırlar. Sosyal güvenlik alanında faaliyet gösteren çok sayıda 
kurumun bulunması, bu kurumlar kapsamında bulunan kişilerin hak ve yükümlülüklerinin farklılaş
tığı bir sosyal güvenlik sistemi yaratmaktadır. 

Bu dağınık yapı eşgüdüm sağlanmasını önlemekte, diğer taraftan, mevzuatın karmaşık olması, 
aşırı bürokratik işlemler, bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması ve personele ilişkin sorunlar, sos
yal güvenlik kurumlarının etkin çalışmasına engel olmaktadır. Bunun sonucunda, emekli aylığı bağ
lanmasından, sağlık raporu alınmasına ve sağlık hizmetine erişime kadar bir çok işlemin süresi 
uzamaktadır. 
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Bilgi işlem altyapısı ve nitelikli personel eksikliği, ileriye yönelik yükümlülüklerin doğru bir 
şekilde tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasına da engel olmaktadır. Diğer taraftan, denetim 
mekanizmalarının etkin işlememesi, gerek sigortalı gerekse prim kaçaklarının önlenememesiyle 
sonuçlanmaktadır. 

Dağınık kurumsal yapının olumsuz etkileri kendisini en fazla sağlık finansmanı alanında his
settirmektedir. Çünkü, toplumda yaşayan kişilerin belirli bir kısmı yaşamlarının sadece son evresin
de emeklilik uygulaması ile karşılaşmakta, yine sadece belirli bir kısmı sosyal yardım ve hizmetlere 
ihtiyaç duymakta iken, toplumu oluşturan tüm bireyler bütün yaşamları boyunca koruyucu ya da 
tedavi edici sağlık hizmetine gereksinim duymaktadır. Sağlık bilgilerinin merkezi olarak saklan
maması ve harcamalarının tek bir elden yürütülmemesi, harcamalarda israfa, aşırı sayıda bürokratik 
işleme, sağlık politikalarının belirlenmesinde de yanlışlıklara neden olmaktadır. 

Yeni kurumsal yapının basan kriterleri şu şekilde sıralanabilir: 
• Kolay erişilebilir, tam otomasyonlu bir yapı kurulması. 
• Hizmete erişimin kolay olduğu, en uç hizmet biriminden tüm hizmetlerin gerçekleştirildiği bir 

sistem kurulması. 
• Hizmet sunumunun kaliteli ve standart olması. 
• İşlem sürelerinin kısaltılması ve kademeli olarak eşanlı hale getirilmesi. Bilgi talebinin, is

tenildiği anda ve içerikte hemen karşılanması. 
• Hizmet yaklaşımının, e-devlet ve e-hizmet anlayışı üzerine kurulması. 
• Hizmet kalitesindeki artışlar sonucu çalışanların iş tatmininin artması. 
• Yolsuzluk ve sahteciliklerin, teknoloji destekli yazılımlar ve oto-kontrol mekanizmaları ile en 

aza indirilmesi. 
Bu amaçlan gerçekleştirmek için kurulacak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı; Sosyal 

Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Başkanlık organlanndan oluşmuş ve 
kurumsal yapıya sosyal taraflann katılımı sağlanmıştır. 

Başkanlık ise; Sosyal Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür
lüğü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü ile Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü olmak üzere dört 
ana genel müdürlükten, ayrıca; danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Genel 
müdürlükler, kendi görev alanlanna giren sosyal güvenlik hizmetlerinin en verimli ve en etkin şekil
de yürütülmesinden ve toplam kalite ve iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürür
ken, her kademede hızlı ve eksiksiz görev yürütümünden sorumlu olacaklardır. 

Bu yapılanmanın çekirdeğini, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü oluşturmaktadır. Hizmet 
Sunumu Genel Müdürlüğü, diğer üç genel müdürlüğün ihtiyaç duyduğu operasyon görevini yürüt
menin yanı sıra, kurulacak bilgi teknolojileri sayesinde vatandaş odaklı, teknoloji destekli, standart, 
hızlı ve etkin hizmet sunabilmek için farklı iletişim ve etkileşim kanalları kullanıma açacaktır. 

Bilgi teknolojileri üzerine kurulan operasyon görevinin en temel fayda ve işlevi, her türlü hiz
metin tam otomasyon evrelerini tamamlamış bir teknoloji platformunda yürütülmesidir. Doğumdan 
ölüme tüm nüfus sosyal güvenlik çemberine alınarak her aşamada sayısal veri toplanması, bu verilerin 
"en güvenli" ağlarda korunması hedeflenmektedir. Operasyonel testler ve istatistiki veri üretimi ile 
SGK'nın ihtiyaç duyduğu periyodik ve isteğe bağlı raporlama ve analizlerin, talep edildiği anda hazır 
hale getirilmesi, doğum ve aile hekimliği hizmetleri, aşılama, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri, 
işe girme, iş değiştirme, işsizlik ödenekleri, tedavi ve bakım giderleri, prim ödemeleri ve takibi, emek
lilik ödemeleri gibi bütün hizmetlere tam otomasyon servisi sunulması hedeflenmektedir. 
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Vatandaşlann ayağına giden bir anlayışla il ve ilçe bazlı yaygın bir örgütlenme de öngörülmek
tedir. Sosyal Güvenlik Merkezleri (SGM) olarak adlandırılan bu birimlerin görevi, vatandaşlann 
sorunlarını bürokratik başvurularla uğraşmaksızın en kısa sürede çözmektir. SGM hizmet merkez
leri, il ve ilçe bazlı örgütlenecektir. Kurumca sunulan hizmetlerin nüfus içindeki dağılımı, nüfus 
yoğunluğu gibi kriterler göz önünde bulundurularak aynı ilçede birden fazla merkez açılması söz 
konusu olabilecektir. Hizmet merkezlerinde operasyondan ve kontrol ağırlıklı işlemlerden sorumlu 
iki ayn ekip bulundurulacaktır. Personel sayısı, biri merkez yönetmeni olmak üzere hizmet sunumu 
kapasitesine göre tespit edilecektir. 

Tasan ile 50 yılı aşkın bir süredir, çalışma statüsüne dayalı olarak kurulan sosyal güvenlik sis
temi, tek çatı altında birleşmiş ve bilgiye dayalı yönetim anlayışı ile yönetilir bir yapıya kavuşturul
muş olacaktır. Tek çatı altında toplanan Sosyal Güvenlik Kurumu, etkin, vatandaş memnuniyetini 
sağlayan kamu yönetiminin somut örnekleri arasında yer alacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Madde ile, Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluşu, hukuki statüsü, 

uygulayacağı ve tabi olduğu kanunlar, ilgili olduğu bakanlık, bu Kanunda yer almayan hükümler 
bakımından tabi olduğu hükümler ve faaliyet merkezine ilişkin hususlar düzenlenmektedir. 

Buna göre; Kurumun bu Kanun ve diğer kanunlarda verilen görevleri yapmak üzere kurulduğu, 
Kurumun kamu tüzel kişiliğine haiz olduğu, kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine 
getirebilmesi için idari ve mali bakımdan özerk bir yapıda kurulduğu, Kurumun görevlerini yerine 
getirirken ve yetkilerini kullanırken öncelikle bu Kanun hükümlerine tabi olduğu, bu Kanunda 
hüküm bulunmayan hallerde ise iş ve işlemlerini özel hukuk hükümlerine tabi olarak yürüteceği, 
dolayısıyla kamu hukukunun getirdiği kısıtlardan ayrık olarak özerk yapıdaki tüzel kişiliğin sağ
ladığı kolaylıklar çerçevesinde hareket edeceği, Kurumun görevi ve özerkliği gereği Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyetlerini yerine getireceği, bu şekilde 
Bakanlığın vesayet denetiminin esas olduğu, iş ve işlemlerinde karar, uygulama yetki ve sorum
luluğunun Kanunda belirtilen istisnalar dışında Kurumu temsil eden organlar tarafından yerine 
getirileceği, Kurumun merkezinin Ankara olduğu ve dış denetim bakımından Sayıştay'ın 
denetimine tabi olduğu belirtilmiştir. 

Madde 2.- Madde ile, Kanunda geçen "Bakanlık", "Bakan", "Kurum", "Kurul", "Yönetim 
Kurulu", "Başkanlık", "Başkan" ile "Genel müdürler" ifadeleri açık olarak yazılmış ve hangi an
lama geldikleri açıklanmıştır. 

Madde 3.- Madde ile, Kurumun öncelikli amacının, vatandaşlara, etkin, adil ve kolay 
erişilebilir sosyal güvenlik hizmeti sunmak olduğu belirtilmiştir. Kurum bu hizmetleri, sigortacılık 
ilkelerine dayalı olarak aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir çağdaş standartlarda bir sosyal 
güvenlik sistemi ile sağlayacaktır. Bu şekilde vatandaşlar arasında aynm yapmadan herkesin sosyal 
güvenlik hizmetlerinden eşit olarak yararlanması ve sistemin mali sürekliliğinin sağlanması ile de 
sisteme olan güven ve sahiplenmenin artması amaçlanmıştır. 

Kurum, belirtilen amaçlannı gerçekleştirirken bu Kanunda ve diğer kanunlarda kendisine 
verilen görevlerin yanı sıra sosyal güvenlik politikalannı ulusal kalkınma planlan strateji ve 
politikalan, yıllık uygulama programlan ile hükümet programını dikkate alarak onlarla bütüncül bir 
şekilde uygulayacak ve sosyal güvenlik politikalannı geliştirmesi; sosyal güvenlik hak ve yüküm
lülükleri açısından vatandaşlann bilinçlendirilmesi ve bunlann kullanılmasının kolaylaştınlarak 
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sürekli geliştirilmesi Kurumun görevleri arasında sayılmıştır. Kurum ayrıca Avrupa Birliği sürecin
de gerekli çalışmaları ve her türlü dış ilişkileri, ikili ve çok taraflı andlaşma müzakerelerini yürüt
mek ve uygulamakla görevli kılınmış, ayrıca Kurumun, kamu idareleri arasında sosyal güvenlikle 
ilgili koordinasyonu ve işbirliğini sağlaması amaçlanmıştır. 

Madde 4.- Madde ile, Kurumun görevlerini yerine getirebilmesi için kurulacak organları sayıl
mış, ayrıca Kurumun amacı ve görevleri belirtilmiştir. Buna göre Sosyal Güvenlik Yüksek Danış
ma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Başkanlık, Kurumun organları olarak belirtilmiştir. 

Madde 5.- Madde ile, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun oluşumuna, görevlerine 
ve çalışma esaslarına yer verilmiştir. Devlet adına yürütülen sosyal güvenlik hakkının hayata 
geçirilmesi için sosyal paydaşlar ile ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımı ile oluşacak 
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu düzenlenmiştir. Kurulun görevlerinin sosyal güvenlik 
sistemi için gerekli politikalara ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak, Kurumun mali durumunu ve 
performansını incelemek ve Yönetim Kurulu üyelerini seçmek olduğu belirtilmiştir. Buna göre Sos
yal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun, Kurumun faaliyetlerinde yol göstericilik konusunda rol 
alması amaçlanmıştır. 

Madde ile ayrıca; seçimle gelecek yönetim kurulu üyelerinin seçimine, görev süresine, süre 
bitiminde uygulanacak kurallara, Yönetim Kurulunun başkanına ve yokluğunda vekalet edecek 
kişiye, toplanma ve karar yeter sayısına, toplantıya mazeretsiz katılmamanın yaptırımlarına, yönetim 
kuruluna atanacak ya da seçileceklerin taşımaları gereken zorunlu niteliklere yer verilmiştir. 

Madde 6.- Madde ile, Yönetim Kurulunun oluşumu ve üyeleri açıklanmıştır. Kurum Baş
kanının yanı sıra sosyal güvenlik sistemini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen alanlarda çalış
malar yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığından birer temsilcinin katılımı ile kamu 
kesiminin toplam altı üye ile Yönetim Kurulunda temsili hedeflenmiştir. Sosyal güvenliğin katılım
cı bir anlayışla ve sosyal paydaşlarla yönetilmesi gereken bir kamu görevi olması nedeniyle 
Yönetim Kurulunda sosyal tarafların; işverenleri temsilen bir, işçi olarak çalışanları temsilen bir, 
kamu çalışanlarını temsilen bir, kendi nam ve hesabına çalışanları temsilen bir, Kurumdan gelir ve 
aylık alanları temsilen bir üye ile temsili sağlanmıştır. Böylelikle, sosyal güvenlik alanındaki 
politikalar ve uygulamalar hususunda kamu kesiminde iletişim, uyum ve eşgüdümün artırılması 
amaçlanmıştır. 

Madde 7.- Madde ile, Yönetim Kurulunun görevlerine; Yönetim Kurulunun çalışmasına ve top
lanmasına ilişkin hususların Bakanın onayı ile çıkarılacak yönetmelikle belirleneceğine yer verilmiştir. 

Madde 8.- Madde ile, Başkanlık teşkilatının yapısına yer verilmiştir. 
Madde 9.- Madde ile, Başkanlık merkez teşkilatı birimlerinin ana hizmet, danışma ve yardım

cı hizmet birimlerinden oluştuğu belirtilmiştir. 
Madde 10.- Madde ile, Kurumun en üst yöneticisi olan Başkan'ın görev, yetki ve sorumluluk

larına yer verilmiştir. 
Madde 11.- Madde ile, Başkana yardımcı olmak üzere üç başkan yardımcısının atanacağı belir

tilmiştir. 
Madde 12.- Madde ile, Başkanlığın ana hizmet birimleri sayılmış ve her bir genel müdürlük 

bünyesinde en fazla 8 adet daire başkanlığı kurulabileceği belirtilmiştir. 
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Madde 13.- Madde ile, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün görevleri sayılmıştır. Genel 
Müdürlük, sosyal güvenlik kanunlarının genel sağlık sigortası ve primsiz ödemeler dışında kalan 
hükümlerinin uygulanmasında görevli olduğu sayılmıştır. Gerek kısa vadeli, gerekse uzun vadeli 
sigorta kollan işlemleri, işyeri ve sigortalı tescili, tahsis ve prim tahsil işlemleri, idari para cezaları 
ve diğer görevler Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almıştır. Ayrıca 
görev konusuyla ilgili uygulamaları izleme, denetleme ve geliştirme görevleri olduğu belirtilmiştir. 

Madde 14.- Madde ile, ülkemizde ilk defa getirilen ve Anayasamızın 56 ncı maddesi ile de ön
görülen genel sağlık sigortası sistemini uygulamak üzere kurulan Genel Sağlık Sigortası Genel 
Müdürlüğünün görevleri sayılmış, bununla sosyal güvenlik kanunlarının genel sağlık sigortası 
hükümlerini uygulamakla görevli olduğu, bir diğer görevinin ise kişilerin hastalanmaları halinde 
tedavi masraflarını karşılamanın yanı sıra, kişilerin sağlıklı kalmalarını sağlamak amacıyla 
koruyucu sağlık hizmetleri politikalarının tespiti ve uygulanmasında katkı sağlamakla görevli ol
duğu belirtilmiştir. Ayrıca görev konusuyla ilgili uygulamaları izleme, denetleme ve geliştirme 
görevleri olduğu belirtilmiştir. 

Madde 15.- Madde ile, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünün sosyal güvenlik kanunlarının 
primsiz ödemelere ilişkin hükümlerini uygulamak olduğu, primsiz ödemelere ilişkin hususları kap
sayan ilgili kanunlar sayılmak suretiyle belirtilmiş, ayrıca bazı kanunlarla ödemesi T.C. Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan primsiz ödemelerin Kurum tarafından 
yürütülmesi amaçlanmıştır. 

Madde 16.- Madde ile, Kurumun vatandaşlarımıza hizmet sunumu konusunda önemli bir fonk
siyon üstlenecek olan Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün görevleri düzenlenmiştir. Bu görevler, 
Kurumun faaliyetlerinin yürütülmesinde çağdaş bilgi işlem teknolojilerinin bütün olanaklarının kul
lanılmasını; Kurumun görevlerini layıkıyla yerine getirmesini sağlayacak kapsam ve kalitede bir 
sosyal güvenlik veri tabanının kurulmasını, güncellenmesini, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluş
larının veri tabanlarıyla entegrasyonunun sağlanmasını; toplanan verilerin sosyal güvenlikle ilgili 
politika ve uygulamalann zamanında geliştirilmesinde aktif olarak kullanılmasını sağlayacak karar 
destek sistemlerinin kurulmasını içermektedir. 

Ayrıca, bütün vatandaşlara kesintisiz ve yüksek kalitede hizmet sunulmasını sağlamak amacıy
la, Kurumun iş süreçlerinin hizmet sunumu öncesinde ilgili Genel Müdürlükler ve Başkana bağlı 
birimler arasında gerekli iletişim, işbirliği ve eşgüdüm sağlanarak uyum ve tutarlılık içinde oluş
turulması ve geliştirilmesi; böylelikle bir banka şubesi benzeri çalışan, vatandaşa en yakın nokta 
olan sosyal güvenlik merkezlerinde sosyal güvenlik ile ilgili tüm işlemlerin bütünlük içinde, doğru, 
standart, eşit, zamanında, hızlı ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 17.- Madde ile, sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını önleyici, eğitici ve 
rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetleyecek olan Rehberlik ve Denetim Baş
kanlığının görevleri düzenlenmiştir. 

Madde 18.- Madde ile, Başkanlığın ana hizmet birimi olan Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire 
Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. Kurumun temelde işveren ve/veya sigortalılardan aktüeryal 
hesaplara dayalı olarak aldığı primlerden elde ettiği gelirleri, yine sigortalılara geri ödediği bir 
yapıyı temsil ettiği, bunun ise tamamen bir finansman kurumu özelliğini ön plana çıkardığı, işte bu 
fınansal kurum olmasının iki temel fonksiyonunu oluşturan geleceğe yönelik alınacak primleri ve 
yapılacak harcamaların aktüerya hesaplarına dayalı olmasını sağlayacak, keza kısa ya da uzun 
vadeli fonlarının getirişi yüksek bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak fon yönetimi işlem
lerinin anılan daire başkanlığı tarafından yürütülmesi hedeflenmiştir. 
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Madde 19.- Madde ile, Başkanlığın danışma birimleri sayılmıştır. 
Madde 20.- Madde ile, Başkanlığın danışma birimi olan Strateji Geliştirme Başkanlığının 

görevleri düzenlenmiştir. Buna göre; Kurumun sosyal güvenlik stratejilerini hazırlamak, perfor
mans ve kalite ölçütleri geliştirmek, Kurumu etkileyecek dış faktörleri inceleyerek önerilerde 
bulunmak, bilimsel yayınları takip ve teşvik etmek, iç denetime ilişkin işlevlerin etkililiğini sağ
lamak, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler yürütmek, faaliyet raporlarını hazırlamak 
ve mali hizmetler işlevlerinin yürütümünü sağlamak üzere oluşturulan Strateji Geliştirme Başkan
lığının görevleri belirtilmektedir. 

Madde 21.- Madde ile, Başkanlığın danışma birimi olan Hukuk Müşavirliğinin görevleri 
düzenlenmiştir. Kurumun prim alacaklarının icra yoluyla tahsil görevleri Hukuk Müşavirliğinin 
dışında Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün görev alanında sayılmış, bu şekilde prim tahsilat
larında etkinliğin sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 22.- Madde ile, Başkanlığın danışma birimi olan Basın ve Halkla İlişkiler Müşavir
liğinin görevleri düzenlenmiştir. Buna göre Müşavirliğin, basın ve hakla ilişkiler faaliyetlerini 
yürütmesi ve Bilgi Edinme Kanunu gereği işlemleri yürütmesi amaçlanmıştır. 

Madde 23.- Madde ile, Başkanlığın yardımcı hizmet birimleri sayılmıştır. 
Madde 24.- Madde ile, Başkanlığın bünyesinde görev yapacak personelin özlük haklarına iliş

kin görevleri yürütmek, insan kaynakları politikaları konusunda çalışmalar yürütmek, iş analizlerini 
ve buna dayalı iş tanımlan ile personel niteliklerinin belirlenmesi işlevlerini yürütmek, eğitim ve 
benzeri insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek üzere yardımcı hizmet birimi olan İnsan Kaynak
ları Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. 

Madde 25.- Madde ile, fiziki ortamları uygun ve standart hale getirmek, kaynak ihtiyaçlarını 
etkin, verimli ve zamanında karşılamak, sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini yürütmek üzere 
oluşturulan Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. 

Madde 26.- Madde ile, Başkanlığın taşra teşkilatı tanımlanmıştır. Her ilde bir adet sosyal 
güvenlik il müdürlüğü kurulması, bu müdürlükler bünyesinde ise sosyal güvenlik merkezleri kurul
ması ile, vatandaşların, sigortalıların ve işverenlerin tüm işlemlerinin bu merkezlerde yürütülmesi 
ve sonuçlandırılması amaçlanmıştır. Bu amaçlarla kurulacak il müdürlüklerinin ve sosyal güvenlik 
merkezlerinin belirlenen kriterler dikkate alınarak dört farklı kategoride kurularak, illerin ve mer
kezlerin büyüklüklerine göre teşkilatlanma imkanı sağlanmıştır. 

Madde 27.- Madde ile, Kurum bünyesinde görev yapacak personelin tabi olacağı hukuki statü, 
bu statüyle bağlantılı olarak istihdam şekli, ücretleri, ödenecek diğer mali hakları belirlenmiş; 
Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler, özel uzmanlık gerektiren konularda yerli veya 
yabancı uzman çalıştırılması hususları düzenlenmiştir. 

Madde 28.- Madde ile, Kurum personelinin kadrolarına ve atamalarına ilişkin hükümlere, bazı 
görevlilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan genel şartlara ilave olarak taşımaları 
gereken özel hükümlere, atamalarda aranacak eğitim durumuna ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Ay
rıca, sosyal güvenlik il müdürlükleri kapsamında görev yapacak kontrol memurlarına ilişkin 
hükümlere yer verilmiştir. 

Madde 29.- Madde ile, Kurumun işlemlerinin profesyonel ve nitelikli personel tarafından 
yürütümü amacıyla çalıştırılabilecek sosyal güvenlik uzman yardımcılığına ve sosyal güvenlik 
denetçi yardımcılığına atama koşullanna, bu kişilerin asıl kadrolara atanmasına ilişkin kurallara yer 
verilmiştir. 
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Madde 30.- Madde ile, Kurumun iş ve işlemlerinin yönetiminde uyması gereken süre ve 
prosedürlerin önceden belirlenerek ilan edilmesi, bunlann Kurum personelinin performans yönetimi 
ilkeleri arasında yer alması, Kurumsal performans hedeflerinin birimlerin ve personelin performans 
hedeflerine dönüştürülmesine ilişkin hususların yönetmelikle düzenlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 31.- Madde ile, sosyal güvenlik hakkının yaşama geçirmenin temelde bir fınansal işlev 
olduğu, bu amaçla bu fonksiyonunun gelir gider dengesini amaçlayan bir yaklaşımla yönetilmesi, 
bunun mümkün olmadığı durumlarda ise oluşması muhtemel finansman açığının ilgili taraflar ve 
kamuoyu tarafından dikkatli bir şekilde izlenmesi gereği belirtilmiştir. Sağlanacak şeffaflık ile gerek 
politika yapıcılarının, gerekse kamuoyunun sistemin aktüeryasını sağlamaya yönelik önerilere daha 
hassas yaklaşacağı, bunun sonucunda da fınansal hedeflerin gerçekleşme ihtimalinin artacağı beklen
mektedir. Bu amaçla, Kurumun fınansal bakımdan hedeflerinin Bakan başkanlığında ekonomiyle il
gili diğer kamu kurumlarının katılımı ile kurulacak komisyon tarafından belirlenmesi ve bu hedef
lerin gerçekleştirilmesi konusunda ise Kurumun görevlendirilmesi, bu hedeflerin gerçekleşmesi 
konusunda Bakanlar kurulu, TBMM ilgili ihtisas komisyonları ve kamuoyu ile paylaşmak suretiyle 
şeffaflık ve alınması gereken önlemler konusunda duyarlılık sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 32.- Madde ile, Kurumun gelirlerine ve giderlerine yer verilmiştir. 
Madde 33.- Kurumun temel işlevinin bireylerin sosyal güvenliğini sağlayacak politikaları 

hayata geçirmek olduğundan, bu amacın dışında yer alan taşınmaz edinimi ve bunlann yönetimine 
ilişkin hususlar sosyal güvenlik kurumlarının yönetsel etkinliklerini azaltmaktadır. Özellikle finans
man açıklarının çok ciddi boyutlara ulaştığı bir ortamda Kurumun taşınmaz edinimi konusunda 
görev yürütmesi yerinde görülmemiştir. Bu nedenle madde ile taşınmaz edinimine ilişkin kısıtlama 
getirilmiştir. Ayrıca Kurumun mallan, alacakları ve banka hesaplarının hukuki durumuna ilişkin 
hususlar düzenlenmiş, bunlara ilişkin haciz işlemlerinin uygulanması konusunda getirilen kısıt
lamalara yer verilmiş, davalarda teminat yatırma muafiyetine yer verilmiş ve son olarak Kurumun 
Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı, bu konuda kendi çıkaracağı yönetmelik hüküm
lerine göre işlem yapılacağı, sahibi olduğu taşınmazlarda ise uygulanacak kira artışlarına ilişkin uy
gulanacak hükümlere yer verilmiştir. 

Madde 34.- Madde ile, Kurumun iş ve işlemlerini gerçekleştirirken vergi kanunlan ve benzeri 
mali yükümlülüklerden muaf tutulmasına ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 

Madde 35.- Madde ile, çeşitli konulan ilgilendiren mali hususlar düzenlenmiştir. Kurumun 
yönetim giderlerine getirilen % 5 sınır belirtilmiş, sosyal güvenlik fonlarının yönetim ilkelerine, 
alacaklann tahsilatında uygulanacak kanun hükümlerine, primsiz ödemelerinin kaynağına, fonlann 
bir biri arasında aktanma konu edilemeyeceğine, tahsilatlann yürütülmesinde gerektiğinde diğer 
kamu idareleri ile işbirliğine gidilebileceğine ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 

Madde 36.- Madde ile, yöneticilerin sorumluluklanna ve yetki devrine ilişkin hususlara yer 
verilmiştir. 

Madde 37.- Madde ile, Kurumun uygulamada işlemlerini yürütürken, tebligat işlemleri 
bakımından 7201 sayılı Kanun hükümlerine tabi olduğu belirtilmiştir. 

Madde 38.- Madde ile, yazışmalarda, evrak ve bilgi arşivlemede uygulanacak kurallara, 
Kurumun kişi başvurulanna daha duyarlı kalmasını sağlamak amacıyla yapılan başvurulardan 
olumsuz sonuçlananlanna ilişkin gerekçelerinin de bildirilmesi zorunluluğuna yer verilmiştir. 
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Madde 39.- Madde ile, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan sosyal güvenlik kurumlarının teş
kilat kanunlarına yer verilmiş, ayrıca Kurumun dış denetiminin Sayıştaya verilmesinden dolayı 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun ilgili kanunundaki hükmün yürürlükten kaldırılması 
amaçlanmıştır. 

Madde 40.- Madde ile, diğer kanunlara eklenen ve değiştirilen hükümlere yer verilmiştir. Bu 
bağlamda; kaldırılan sosyal güvenlik kurumları nedeniyle 5018 sayılı Kanunun (IV) sayılı cetvelin
de yapılması gereken değişikliklere, keza 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerinde yapılan değişikliklere, Tasarı eki kadro cetvelin
de yapılan değişiklikler nedeniyle 657 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde yapılan değişikliklere yer 
verilmiştir. 

Madde 41.- Madde ile, bu Kanunla çıkarılacak yönetmeliklere ve Kurumca çıkarılacak tebliğ
lere yer verilmiştir. 

Geçici Madde 1.- Madde ile, kaldırılan kurumlara, bu kurumların devrine ilişkin hükümlere ve 
2006 yılında kullanılacak gelirlere ilişkin hususlara yer verilmiştir. 

Geçici Madde 2.- Madde ile, Kurumun tüm görevlerini yerine getirebileceği aşamaya gelin
ceye kadar dönüşüm sürecinin yürütülebilmesi ve uygulamada boşluk doğmaması ve kaldırılan 
kurumların kadrolarında çalışan personelin hak kaybına uğramaması için gerekli düzenlemelere yer 
verilmiştir. 

Geçici Madde 3.- Madde ile, kaldırılan kurumların taşınmaz ve iştiraklerine ilişkin hükümlere 
yer verilmiştir. 

Geçici Madde 4.- Madde ile, diğer mevzuattaki kaldırılan kurumlara yapılan atıfların boşluk 
doğmaması bakımından Kuruma yapılmış sayılacağına ve bu Kanun gereği yayımlanacak yönet
meliklerin yayımlanmasına kadar geçecek sürede mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna ay
kırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edileceğine yer verilmiştir. 

Geçici Madde 5.- Madde ile, hukuki güven ve istikrar ilkesi gereğince, Kanunun 29 uncu mad
desinde öngörülen yabancı dil şartının, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce göreve başlayan 
Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları için uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

Madde 42.- Yürürlük maddesidir. 

Madde 43.- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1102) 



- 9 -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 29/12/2005 
Esas No.: 1/1153 

Karar No.: 33 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 8/12/2005 
tarihinde Başkanlığınıza sunulan, "Sosyal Güvenlik Kurumu Kanun Tasarısı", Başkanlığınızca 
14/12/2005 tarihinde esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna ve tali komisyon olarak 
Adalet Komisyonu ve Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuz, 28/12/2005 tarihli 28 in
ci toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Özürlüler 
İdaresi Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı, SSK Başkanlığı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsil
cileri ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Kon
federasyonu (TÜRK İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), HAK-İŞ Konfederas
yonu ile çeşitli meslek kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasan ile; sosyal güvenlik sistemi tek çatı altında toplanmakta, Sosyal Güvenlik Kurumu Baş
kanlığının; Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Başkanlık Organları 
(Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Primsiz Ödemeler 
Genel Müdürlüğü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü) ile danışma ve yardımcı hizmet birim
lerinden oluşması, Kurumun merkezinin Ankara'da olmak üzere idari ve mali açıdan özerk, Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak hizmet vermesi öngörülmektedir. 

Tasarının Komisyonumuzda görüşülmesi sırasında Komisyon toplantısına katılan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından bazı bilgiler verilmiştir. 

Sayın Bakan ; 
Tasarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde ilgili kamu kurumları ile sosyal 

taraflann katkı ve katılımı ile yürütülen sosyal güvenlik reformunun dördüncü bileşeni olduğu ve 
kurumsal yapıyı içerdiğini, 

Emeklilik, sağlık ve sosyal yardımları kapsayan reformdan beklenen amaçların hayata 
geçirebilmesi için kurumsal yapının çok büyük önem arz ettiğini, 

Sosyal Güvenlik Kurumunun temel amacının vatandaşların sosyal güvenlikle ilgili tüm talep
lerini hakkaniyete uygun, etkin ve çağdaş standartlarda karşılamak olduğunu, 

Bu anlamda tasarının Kurumun gerek vatandaşların gerekse vatandaşların hizmet sunan kişi ve 
kuramlara kolayca erişebileceği bir yapıda tasarlandığını belirtmişlerdir. 

Sayın Bakan Tasarı ile getirilen hükümler ile ilgili olarak, 
İdari ve mali açıdan özerk, sosyal taraflann katılımının sağlandığı Sosyal Güvenlik 
Kurumunun kurulacağını ve Kurumun; 
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, 
Yönetim Kurulu, 
Başkanlık 
olmak üzere üç üst organdan oluşacağını belirterek, 
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Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu'nda sosyal güvenlik ile ilgili kamu kurumlarının ve 
sosyal tarafların geniş bir katılımının sağlandığını, yılda bir defa toplanacak olan Kurulun, yeni 
Kurumun ve Bakanlığın sosyal güvenlik konusunda üst danışma mercii olarak görev yapacağını, 

Yine ilgili kamu kurumlarının ve sosyal tarafların 11 temsilcisinden oluşan Yönetim Kurulu, 
Kurum açısından stratejik kararın verildiği bir yapıda tasarlandığını, 

Yeni Kurumun tüm operasyonlarını Yönetim Kurulu'nda belirlenen stratejik hedefler doğrul
tusunda yürütmek, yönetmek ve denetlemek üzere kurulan Başkanlığın, mevcut sosyal güvenlik 
kurumlarının yapılarına göre daha işlevsel hale getirildiğini, 

Sosyal Güvenlik Kurumunun Başkanlık teşkilat yapısı içinde; 

Emeklilik ve prim tahsilatı işlemlerini yürütmek amacıyla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, 
Sağlık hizmetlerinin finansmanını yürütmek üzere Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, 
Primsiz ödemeler kapsamındaki işlemleri yürütmek üzere Primsiz Ödemeler Genel Müdür

lüğü, ve tüm bu genel müdürlüklerin operasyonel faaliyetlerini, hızlı, çağdaş, bilişim altyapısına 
dayalı, vatandaş memnuniyetini esas alan bir yapıda sunmak amacıyla da Hizmet Sunumu Genel 
Müdürlüğü, kurulduğunu, 

Ayrıca, Başkanlık bünyesinde kayıt dışı ile mücadele, işveren ve sigortalılarla ilgili denetim 
görevlerini yürütmek üzere Rehberlik ve Denetim Başkanlığı kurulduğunu, 

Kurumun aktüeryal dengesinin genel bütçe ve ekonominin dengeleri üzerindeki son derece 
önemli etkisinin bilindiğini ve bu nedenle esas itibariyle Kurumun uzun vadeli finansman den
gesinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerde görev yapmak üzere; Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire 
Başkanlığı oluşturulduğunu, 

Yeni yapıda emeklilik ve sağlık fonlarının birbirine transfer edilmesi uygulamasına da son 
verildiğini, 

Kurumun finansal durumunun çok daha şeffaf bir durumda izlenebilir bir şekilde kamuoyunun 
bilgisine sunulacak, ekonomiyle ilgili diğer kurumlarla birlikte oluşturulan finansal hedeflerin ger
çekleştirilebilmesi için Kurumun uygulamalarına katkı sağlayan bir ortam yaratılmasının da amaç
landığını, bu çerçevede, Kurum, orta ve kısa vade için belirlenecek finansal hedeflerini, bu hedef
lerle ilgili geliştireceği politikaları, hedeflerin gerçekleşme sonuçlarını ve alınması gereken kısa ve 
uzun önlemlerle ilgili önerilerini içeren bir raporu altı aylık dönemler itibari ile TBMM Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri ve şeffaf bir 
şekilde tüm kamuoyu ile paylaşacaklarını, 

Başkanlığın yukarıda sayılan ana hizmet birimleri yanında, danışma birimi olarak strateji ve 
mali hizmetler fonksiyonunu yürütmek üzere Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulduğu, Hukuk 
Müşavirliği ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği de danışma birimleri arasında yerini aldığını, 

Yardımcı hizmet birimleri olarak ise tüm kurumun insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek 
üzere İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, destek hizmetlerini yürütmek üzere ise Destek Hizmetleri 
Daire Başkanlığı kurulduğunu, 

Kurumun yukarıda sayılan merkez birimlerine tanımlanan tüm fonksiyonların, taşra birimleri 
tarafından gerçekleştirileceğini, taşra birimleri illerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile, bu 
müdürlükler bünyesinde kurulacak çok sayıda Sosyal Güvenlik Merkezinden oluşacağını, ilçelerde 
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kurulacak olan Sosyal Güvenlik Merkezleri tıpkı birer banka şubesi gibi çalışacağını, bu merkez
lerin tüm sigortalıların, işverenlerin bizzat başvuruda bulunarak sosyal güvenlikle ilgili işlemlerinin 
büyük bir bölümünü kısa sürede, ek yazışmalara, bürokrasiye gerek kalmaksızın kısa sürede sonuç-
landırabilecekleri birimler olacağını ve bu sayede sosyal güvenlik hizmetleri vatandaşın ayağına 
götürülmüş olacağını, 

Kurumda kariyere ve uzmanlaşmaya dayalı sosyal güvenlik uzmanları ve denetçilerin istihdam 
edileceğini, bu sayede Kurum emeklilik ve sağlık sigortacılığı ile sosyal yardımlar alanındaki ana 
işlevlerini profesyonel bir anlayışla yerine getirebileceğini, 

Bundan böyle Sosyal Güvenlik Kurumunun gayrimenkul edinmeyerek asıl işi olan sosyal 
güvenlik ile uğraşacağını, bu amaçla, hizmet ihtiyacı dışında bulunan tüm gayrimenkullerin rayiç 
bedelleri ile Maliye Bakanlığına devredileceğini, oteller ve iştirakler ise satılmak üzere Özelleştir
me İdaresi Başkanlığına devredileceğini, 

Kurumun tüm kayıtlarını ve işlemlerini elektronik ortamda yürütmek ve sunmakla yükümlü 
kılındığını, 

50 yılı aşkın bir süredir sürdürülen, kişiler arasında ayrımcılığa ve eşitsizliğe neden olan sos
yal güvenlik sisteminin, çağımızın gereklerine ve organizasyon anlayışına uygun olarak yeniden 
tasarlanarak halkın hizmetine sunulacağını ve yaklaşık 3 yıl sürecek olan geçiş dönemi sonrasında 
tek çatı altında, çok daha iyi çalışan bir sosyal güvenlik kurumu ile sürdürülebilir sosyal güvenlik 
sisteminin en temel unsurlarından birinin daha hayata geçirilmiş olacağını, 

Belirtmişlerdir. 
Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde tasarının genel gerekçesi kabul edilmiştir. 
Tasarının geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra, maddelerine geçilmesi 

hususu tartışılmış ve Tasarının maddelerine geçilmeden yapılan değerlendirme ve önerilerle birlik
te esas komisyon olan Plan ve Bütçe komisyonuna gönderilmesine karar verilmiştir. 

Bu anlamda olmak üzere Komisyon üyelerimizden Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Millet
vekili Agah Kafkas ile Uşak Milletvekili Alim Tunç ve Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Millet
vekili İzzet Çetin'den oluşan üç milletvekilinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde de bulun
ması kabul edilmiştir. 

Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmeler sırasında Komisyon üyelerimizin bazı önerileri 
olmuştur ve bu önerilerin esas komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından değerlendiril
mesi istenmiştir. 

Bu önerileri şöyle sıralayabiliriz: 
Kurumun idari ve mali açıdan özerkliğinin tam olarak sağlanması ve her bakımdan karar 

alabilme gücü olan bir kurum olarak düzenlenmesi ve tasarının bu yönüyle bir kez daha incelen
mesi gerektiği, 

Kurumun en önemli görevlerinden biri olarak kabul edilebilecek olan, primlerin toplanması 
konusunda daha etkin denetim mekanizmalarının getirilmesi gerektiği, 

Kurumun organları sayılırken Genel Kurul'un olmadığı belirtilerek, Genel Kurul'un olması ve 
Yönetim Kurulu'nu denetlemesi gerektiği, 

Başkanın mali açıdan yetkilerinin fazla olduğu ve bunları kullanırken kendisini seçenlere kar
şı da sorumluluğunun bulunması gerektiği, 
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Yönetim Kurulunun onbir kişiden oluşmasının kararların çıkarılmasını zorlaştırabileceği, op
timum seviyede bir sayının belirlenmesi gerektiği, 

Ana hizmet birimleri arasında Teftiş Kurulunun olmayışının denetim anlamında bir eksiklik 
olacağı ve Teftiş Kurulu'nun Kurumun ana hizmet birimlerine eklenmesi gerektiği, 

Sigorta İl Müdürlerinin kadrolarının yeniden değerlendirilerek herhangi bir hak kaybına neden 
olmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği, 

Belirtilmiştir. 

Tasarı, Komisyonumuzda, yukarıdaki önerilerin Plan ve Bütçe Komisyonuna iletilmek üzere, 
maddelerine geçilmeden kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Cevdet Erdöl 

Trabzon 
Kâtip 

Mehmet Kılıç 
Konya 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Muzaffer Kurtulmuşoğlu 
Ankara 

Üye 

Osman Akman 
Antalya 

Üye 
Agah Kafkas 

Çorum 

Üye 

İzzet Çetin 
Kocaeli 

Üye 

Medeni Yılmaz 
Muş 

Başkanvekili 
Nevzat Doğan 

Kocaeli 

Üye 
Mehmet Kerim Yıldız 

Ağrı 

Üye 

Bayram Meral 
Ankara 

Üye 

Turhan Çömez 
Balıkesir 

Üye 
İrfan Riza Yazıcıoğlu 

Diyarbakır 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Hüseyin Tanrıverdi 
Manisa 

Üye 

Feramus Şahin 
Tokat 

Sözcü 
Sabri Varan 
Gümüşhane 

Üye 
Ahmet Yaşar 

Aksaray 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Remziye Öztoprak 

Ankara 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Şerif Birinç 
Bursa 
Üye 

Enver Öktem 
İzmir 

Üye 

Ali Arslan 
Muğla 
Üye 

Alim Tunç 
Uşak 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 1/1153 2/3/2006 

Karar No.: 76 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanarak 8/12/2005 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 14/12/2005 tarihinde tali komisyon olarak 
Adalet Komisyonu ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, esas komisyon olarak da 
Komisyonumuza havale edilen (1/1153) esas numaralı "Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 
Tasarısı", Komisyonumuzun 4/1/2006 tarihinde yaptığı 35 inci Birleşiminde, Hükümeti temsilen 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU ile Maliye Bakanlığı, Adalet Bakan
lığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Sosyal Sigor
talar Kurumu, T.C. Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tem
silcilerinin katılımlarıyla görüşülmüş; konunun daha ayrıntılı olarak incelenebilmesini teminen bir 
alt komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 

Ülkemizde sosyal güvenlik alanında T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve BAĞ-
KUR faaliyet göstermektedir. Sosyal güvenlik alanında faaliyet gösteren çok sayıda kurumun 
bulunması, bu kurumlar kapsamında bulunan kişilerin hak ve yükümlülüklerinin farklılaştığı bir 
sosyal güvenlik sistemini ortaya koymaktadır. Bu dağınık yapı, eşgüdümün sağlanmasını güçleştir
mekte; anılan kurumlann farklı mevzuata tabi olmaları nedeniyle de mevzuat açısından karmaşık 
bir yapının oluşmasına ve bürokratik işlemlerin artmasına yol açmaktadır. Bu durum, sosyal güven
lik kurumlarının etkin bir şekilde çalışmasına engel teşkil etmektedir. 

Dağınık kurumsal yapının olumsuz etkileri kendisini en fazla sağlık finansmanı alanında gös
termektedir. Çünkü, insanların belirli bir kısmı yaşamlarının yalnızca son evresinde emeklilik uy
gulaması ile karşılaşmakta ve yine sadece belirli bir insan grubu sosyal yardım ve hizmetlere ihtiyaç 
duymakta iken; toplumu oluşturan tüm bireyler bütün yaşamları boyunca koruyucu ya da tedavi 
edici sağlık hizmetlerine gereksinim duymaktadırlar. Sağlık bilgilerinin merkezi bir sistem içerisin
de saklanmaması ve harcamalarının tek elden yürütülmemesi, harcamalarda israfa, aşın ölçüde 
bürokratik işleme, sağlık politikalannın belirlenmesinde de sorunlara neden olmaktadır. 

Bu nedenle, gelecek yılların ihtiyaçlarını karşılayacak bir sosyal güvenlik sistemi ve organizas
yonunun kurulması, görevlerin hızlı, etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi ve dağınık 
durumda olan mevzuatın toparlanması amacıyla mevcut sosyal güvenlik kurumlannın tek çatı altın
da birleştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. 

Tasan ile; 
- Kamu tüzel kişiliğini haiz, kendi Kanununda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk 

hükümlerine tabi bir Sosyal Güvenlik Kurumunun kurulması, 
- Sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan 

sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sisteminin oluşturulmasına yönelik düzenleme 
yapılması, 

- Motivasyon ve teknik yeterliliğin artınlması doğrultusunda, kurumsallaşma çerçevesinde sos
yal güvenlik alanında uzman, nitelikli personelin temini ve bu personelin özlük haklannın iyileş
tirilmesine yönelik hükümler düzenlenmesi, 
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- Sosyal tarafların etkin bir şekilde katılımının sağlanması amacıyla başta Sosyal Güvenlik 
Yüksek Danışma Kurulunun kurulması olmak üzere düzenleme yapılması, 

öngörülmektedir. 
Alt Komisyon; 19/1/2006, 25/1/2006, 30/1/2006, 1/2/2006, 3/2/2006, 6/2/2006 ve 10/2/2006 

tarihlerinde ilgili kamu kurumlan ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Hak İş
çi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Başkan
lığı, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Türkiye Kamu Sendikaları Kon
federasyonu Başkanlığı, Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Türkiye İşçi Emeklileri 
Derneği Başkanlığı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanlığı, Türk Veteriner Hekimleri 
Birliği Başkanlığı, Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Türkiye İş
veren Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Türk Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Baş
kanlığı, Devlet Denetim Elemanları Derneği Başkanlığı ve Ankara Ticaret Odası temsilcilerinin 
katıhmlanyla yaptığı kapsamlı çalışmalar sonucunda hazırladığı rapor ve metni Komisyonumuza 
sunmuştur. 

Bu defa, Komisyonumuzun 16/2/2006, 21/2/2006, 22/2/2006 ve 23/2/2006 tarihlerinde 
Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU ile Maliye Bakan
lığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, T. C. Emekli San
dığı, BAĞ-KUR, Devlet Personel Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin de 
katılımlarıyla yapmış olduğu 45 inci, 46 ncı, 47 nci ve 48 inci birleşimlerinde Alt Komisyon metni 
esas alınmak suretiyle Tasarının görüşmeleri tamamlanmıştır. 

Tasannın geneli üzerinde Alt Komisyon metni de dikkate alınarak yapılan müzakerelerde; 
- Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun yerine icrai kararlar alabilen bir Genel Kurulun 

kurulması ve toplantıya katılacak temsilcilerin çoğunluğunun sosyal taraflardan oluşturulmasının 
son derece olumlu bir gelişme olduğu, 

- Tasannın, Bakanlıkların merkez, taşra, yurt dışı teşkilatlan ile bağlı ve ilgili kuruluşlannın 
kurulma esas ve usullerini belirleyen 3046 sayılı Kanuna uygun olarak hazırlanması gerektiği; Tef
tiş Kuruluna yer verilmemesi nedeniyle Tasannın bu esas ve usullere aykırı olduğu, 

- Rehberlik ve Denetim Başkanlığının, Teftiş Kurulunun bütün fonksiyonlarını kapsayan 
düzenlemeler içerdiği, getirilen yeni hükümlerle idari, mali ve hukuki denetimlerin göz önünde 
bulundurulduğu, uygulamada herhangi bir aksaklığın meydana gelmesinin söz konusu olmayacağı, 

- Sosyal Güvenlik Kurumunun fon yönetimini düzenleyen hükümlerinde bir açıklığın bulun
madığı, Kurum Yönetim Kuruluna aktüerya ve fon denetimine ilişkin geniş yetkiler tanınmasının 
daha yararlı olacağı, 

- Başkanın görevleri arasına Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak şeklinde bir düzenlemenin 
konulmasının yararlı olacağı, 

-1963 yılında yapılan ilk beş yıllık kalkınma planında öngörülen sosyal güvenlik kurumlarının 
tek çatıda birleştirilmesi hedefinin gerçekleşecek olmasından memnuniyet duyulduğu, 

- Üç kurumun tek çatı altında birleştirilmesi nedeniyle bu kurumlarda çalışan personelin mağ
dur edilmemesi için çok çaba harcandığı, Alt Komisyonda, personelin mağdur edilmemesi amacıy
la, düzenlemelerin dikkatlice ve objektif bir şekilde yapıldığı, 

- Üç kurum personelinin ücretlerinin, ücret olarak en yüksek olan Sosyal Sigortalar Kurumu 
ücretleri esas alınarak eşitlendiği, 
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- Alt Komisyon metninde taşra merkezli bir örgütlenmenin esas alındığı, buna göre Kurumun 
idari yapısının oluşturulduğu, 

- Devredilen taşınmazlar ile ilgili düzenlemenin uygulamada tereddütlere yol açılmaması 
amacıyla yeniden ele alınmasında yarar bulunduğu, 

- Katılımcı bir Sosyal Güvenlik Kurumunun kurulmasının temel amaç olduğu, ayrıca yapılan 
reformların uygulanması için toplumsal bilincin de artırılması gerektiği, 

- Kurum Başkanının en az beş yıl süreyle görev yapmasının Kurumun özerkliği açısından 
yararlı olacağı, 

- Genel Kurula katılacak temsilciler arasında Yükseköğretim Kurulundan da bir temsilcinin 
bulunmasının, sosyal güvenlik ile ilgili konularda akademik bakış açısının çalışma hayatına büyük 
katkı sağlayabileceği, 

- Personele yılda toplam beş ek ödeme yapılmasının öngörüldüğü, bu hususun Kurum personeli 
ile diğer kamu personeli arasında ücret adaletsizliğine neden olabileceği, 

- Tasarının yasalaşmasıyla sosyal güvenlik alanındaki çok başlılığın ortadan kalkacağı, böylece 
bütçe açıklannm en büyük nedenlerinden biri olan sosyal güvenlik harcamalannm tek elden 
yönetiminin sağlanacağı, 

- Yönetim Kurulu üyelerinin dağılımında, sosyal taraflar ile kamu görevlileri sayılannın den
gelenmesinin memnuniyetle karşılandığı, 

şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda 
ise; 

- Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısının kabul edilmesiyle, üç kurumun tek bir çatı al
tında birleştirilmesinin sosyal güvenlik alanında yapılan çok önemli bir reform olduğu, 

- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının, Teftiş Kurulunun bütün fonksiyonlannı icra edecek şekil
de yapılandınldığı, uygulamada denetime ilişkin herhangi bir sorunun çıkmayacağı, 

- Kurum personelinin mağdur edilmemesi konusu üzerinde hassasiyetle durulduğu, 
- Kurumun örgütlenme modelinin, vatandaş odaklı örgütlenme modeli olduğu, öncelikle 

vatandaşın memnuniyetinin sağlanmasının amaçlandığı, 
- Özerkliğin unsurlannın; bağımsızlık, hesap verebilirlik ve şeffaflık olduğu, bu unsurlann 

sağlanmasına yönelik düzenlemelere Tasanda yer verildiği, 
- Sosyal güvenlik hakkının Anayasamızda sosyal ve ekonomik haklar arasında sayıldığı, dev

letin bu güvenliği sağlayacak tedbirleri alması gerektiği, Tasannın bu anlayışla hazırlandığı, 
- Yönetim Kurulunun kompozisyonunun oldukça katılımcı ve çağdaş bir şekilde belirlendiği, 

Kurum Yönetim Kurulunun kamu görevlileri ile sosyal taraflann eşitliğinin sağlandığı ender kurul
lardan biri olduğu, 

- Özlük haklan yönünden personele herhangi bir ayncalığın tanınmadığı, dolayısıyla personele 
verilen ücretin çok fazla olmadığı, 

- Kurum yöneticilerinin taşınmazlan satma veya kiraya verme gibi işlerden dolayı asli görev
leriyle ilgilenecek zamanı bulamadıklan, bu nedenle Kurumun ihtiyaç duymadığı taşınmazlannın 
satılmasının yararlı olacağı, ayrıca bu satımdan Kurumun çok fazla gelir elde edebileceği, 

- Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumunda toplam 35.886 kadronun bulun
duğu, Tasarının yasalaşmasıyla mevzuat ve personel sayısı bakımından bu hantal yapının büyük 
ölçüde azaltılacağı, 

ifade edilmiştir. 
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Tasarının geneli üzerindeki görüşmeleri müteakip, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da 
benimsenerek Alt Komisyon tarafından hazırlanan metnin maddeleri üzerindeki görüşmelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Alt Komisyon metninin, 
- 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri; aynen, 
- 5 inci maddesi; Genel Kurulda Bakanın bulunmadığı durumda, Genel Kurula Bakan tarafın

dan görevlendirilecek bir yetkilinin başkanlık etmesine olanak tanınması amacıyla maddenin ilk 
fıkrasının ilk cümlesinde yer alan " veya Bakanlık Müsteşarının" ibaresinin "veya görevlendireceği 
bir yetkilinin" şeklinde değiştirilmesi ve aynı fıkranın (a) bendinde; üniversitelerin sosyal güven
lik hukuku alanındaki birikimlerinin uygulamaya yansıtılması amacıyla Genel Kurul temsilcileri 
arasına "Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü" ibaresinden sonra gelmek üzere "öğretim üyeleri 
arasından Yüksek Öğretim Kurulu" ibaresinin eklenmesi suretiyle , 

- 6 ncı maddesi; madde başlığında yer alan "teşkili" ibaresinin "oluşumu" şeklinde değiştirilmesi, 
birinci fıkranın son paragrafındaki aynı ibarenin de belirtilen şekilde değiştirilmesi, Yönetim 
Kurulunun, sosyal taraflardan en az bir temsilcinin katılımıyla toplanmasının Kurumun özerkliğine 
uygun olacağı düşüncesiyle toplantı yeter sayısının "5"ten "6"ya çıkarılması yönünde değişiklik yapıl
ması ve olağanüstü toplantıya çağırma sayısının aynı doğrultuda değiştirilmesi ve uygulamada mey
dana gelebilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla maddenin redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeleri; aynen, 
- 10 uncu maddesi; (a) bendinin; maddeler arasında anlam bütünlüğünün sağlanması amacıyla 

3 üncü maddenin (a) bendiyle paralel düzenlenmesine yönelik "kanunlara" ibaresinden sonra gel
mek üzere "ulusal kalkınma planına, yıllık uygulama programlarına" ibarelerinin eklenmesi ve (h) 
bendinde yer alan belirli bir süre borçlarını ödeyemeyenlerin kamuoyuna açıklanması yetkisinin 
usul ve esaslarının belirli standartlara bağlanmasının sağlanması amacıyla "prim borcu olan işveren
leri" ibaresinden sonra gelmek üzere "yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre" ibaresinin ek
lenmesi yönünde redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 11 inci maddesi; başkan yardımcılarının sorumluluklarına ilişkin uygulamada ortaya 
çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla maddenin sonuna "Başkan yardımcıları Başkana 
karşı sorumludur." ifadesinin eklenmesi suretiyle, 

- 12 nci maddesi; aynen, 
- 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddeleri; maddelerin (a) bentlerinde yer alan "kanunlarında" 

ibarelerinin, genel müdürlüklerin görevlerini yürürlükteki tüm düzenleyici işlemlere uygun yerine 
getirmeleri gerektiği göz önünde bulundurularak anlama açıklık kazandırılması amacıyla "mev
zuatında" şeklinde redaksiyona tabi tutulmaları suretiyle, 

- 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri; uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri ortadan kal
dırmak amacıyla kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda redaksiyona 
tabi tutulmaları suretiyle, 

- 19 uncu maddesi; aynen, 
- 20 nci maddesi; birinci fıkrasının (a) bendinin anlama açıklık kazandırılması amacıyla redak

siyona tabi tutulması suretiyle 
- 21 inci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri; aynen, 
- 24 üncü maddesi; (a) bendinde kullanılan ibarelerin cümle yapısına uyumunun sağlanması 

amacıyla redaksiyona tabi tutulması suretiyle , 
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- 25 inci maddesi; aynen, 
- Yedinci Bölüm başlığının, bölümün içeriğine uyumunun sağlanması amacıyla "Sosyal 

Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 
- 26 ncı maddesi; başlığındaki "teşkili" ibaresinin 5 inci maddede yapılan redaksiyona paralel 

olarak "oluşumu" şeklinde değiştirilmesi, birinci fıkrasının; uzun vadeli sosyal güvenlik 
politikalarının oluşturulması ve bu politikaların daha da sağlıklı olarak hayata geçirilmesi ve üniver
sitelerin Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kuruluna katkıda bulunmalarının sağlanması amacına 
yönelik olarak "Üniversitelerarası Kurul tarafından fakültelerin çalışma ekonomisi, sosyal güvenlik 
ve/veya iş hukuku bilim dallarından seçilecek bir üyesi" ibaresinin yanısıra; Kurula katılacak taraf
ların genişletilmesi amacıyla Bakan tarafından uygun görülecek kişiler veya kurum temsilcilerinin 
katılımı yönünde bir hükmün de eklenmesi suretiyle, 

- 27 nci maddesi; aynen, 
- 28 inci maddesi; üçüncü fıkrasının, Kurumda bilişim hizmetlerinde sözleşmeli olarak çalış

tırılacak uzmanların mezun olduğu bölümlere, aynı nitelikteki "yazılım mühendisliği" ibaresinin 
"bilgisayar mühendisliği" ibaresinden sonra gelmek üzere eklenmesi yönünde redaksiyona tabi 
tutulması suretiyle, 

- 29 uncu maddesi; aynen 
- 30 uncu maddesi; birinci fıkrası, sosyal güvenlik uzman yardımcısı veya sosyal güvenlik 

denetçi yardımcısı kadrosuna atanacaklara ilişkin fıkranın (a) bendinde belirtilen bölümlere ek 
olarak, Kurumun sunacağı hizmetlerin büyük ölçüde bilgi işlem yoluyla yerine getirileceği göz 
önünde bulundurularak "işletme mühendisliği" ibaresinden sonra gelmek üzere, "endüstri mühen
disliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği" 
ibarelerinin eklenmesi, sosyal güvenlik uzmanlığı veya sosyal güvenlik denetçiliği yeterlik sınavın
da basan gösteremeyenlere yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde bir hak daha verilmesini ön
gören hükmün ikinci fıkranın sonuna eklenmesi, yeterlik sınavında başarılı olmasına rağmen 
yabancı dil belgesini ibraz edemeyenlere, yeterlik sınavından itibaren yabancı dil belgesini ibraz et
meleri için iki yıl süre tanınmasını öngören hükmün üçüncü fıkra olarak düzenlenmesi ve Yardım
cılıkta geçirilen sürenin, askerlik hizmetinde veya ücretsiz izinde geçirilen süreler hariç beş yılı 
aşamayacağını hükme bağlayan bir düzenlemenin dördüncü fıkra olarak eklenmesi suretiyle, 

- 31 inci maddesi; sosyal güvenlik kontrol memurlarının, görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve 
belgeleri inceleme yetkisine ilişkin hükmün kapsamının daraltılması, uygulamada ortaya 
çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla "her türlü" ibaresinin çıkarılması doğrultusunda 
redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 32 nci maddesi; aynen 
- 33 üncü ve 34 üncü maddeleri; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrul

tusunda anlama açıklık kazandırılması amacıyla redaksiyona tabi tutulmaları suretiyle, 
- 35 inci maddesi; aynen, 
- 36 ncı maddesi; vergilendirme ile ilgili istisna, indirim ve muafiyetlerin ana vergi kanunların

da yer alması temel prensibinden hareketle, Gelir ve Kurumlar Vergisine ilişkin düzenlemelerin de 
ilgili Kanunlarında yapılması kuralının benimsenmesi yanında, Sosyal Güvenlik Kurumuna genel 
ve özel bütçeli kamu kurumu statüsünden farklı bir statü de tanındığından, Kuruma yapılan bağış 
ve yardımlann gelir vergisi matrahlanndan veya kurum kazancından indirilmesine imkan tanıyan 
düzenlemelerin ilgili kanunlara taşınması gerektiği; bu nedenle madde metninde bulunan her türlü 
vergiden istisna olma yerine damga vergisi ve harçlar ile belediyelerde yürütülecek her türlü hizmet 
karşılığı alınan ücret ve katılma payından müstesna olduğu şeklinde yeniden düzenlenmesi suretiyle, 
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- 37 nci, 38 inci, 39 uncu ve 40 inci maddeleri; aynen, 
- Kaldırılacak hükümlere ilişkin 41 inci maddesi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas 

ve usuller doğrultusunda, 43 üncü madde olarak aynen, 
- 42 nci maddesi; aynen, 
- Yönetmelik ve tebliğlere ilişkin 43 üncü maddesi; kanunların hazırlanmasında uygulanan 

esas ve usuller doğrultusunda, 41 inci madde olarak aynen, 
- Geçici 1 inci maddesi; aynen, 
- Geçici 2 nci maddesi; halen Maliye Bakanlığına bağlı olan T.C. Emekli Sandığı personelin

den Kurumda göreve atanma imkanı bulamayan üst düzey yöneticilerin, Maliye Bakanlığında 
bakanlık müşaviri olarak çalışmalarına imkan sağlanmasına ve bunların kazanılmış haklarının 
korunmasına yönelik olarak üçüncü, dördüncü, yedinci ve onüçüncü fıkralara gerekli hükümlerin 
eklenmesi, bu düzenlemelere paralel olarak 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) 
sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı bölümüne 6 adet bakanlık müşaviri kadrosu ihdas edilerek Tasarıya 
ekli (5) sayılı liste ile eklenmesi, buna paralel olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
Tasarıya ekli (3) sayılı listedeki bakanlık müşaviri sayısının 60'tan 54'e düşürülmesi, ayrıca dev
redilen kurumlarda görevli personelin bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde Sosyal 
Güvenlik Kurumunda görevlendirilecekleri dikkate alınarak kamu konutlarından yararlanmakta olan 
personelin bu haklarının korunması amacıyla maddenin sonuna bir fıkranın eklenmesi suretiyle, 

- Geçici 3 üncü maddesi; birinci fıkrası, Tasarıyla T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve BAĞ-KUR tarafından Kuruma devrolunacak taşınmazlardan, Kurumun hizmet gereği 
ihtiyaç duymadığı taşınmazların bir yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, rayiç 
bedeli üzerinden satılmak üzere Maliye Bakanlığına bildirilmesi, bu taşınmazların, bildirim tarihin
den itibaren altı ay içinde tapuda resen Hazine adına tescil edilmesi, bu taşınmazların satılarak 
bedellerinin satış tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma ödenmesi ve bu taşınmazlardan beş yıl 
içerisinde satılamayanların ise rayiç bedel üzerinden bedellerinin Hazine tarafından Kuruma öden
mesi; ikinci fıkrası, Kuruma devredilen oteller ve iştiraklerin 4046 sayılı Özelleştirme Uy
gulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde satış işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik 
olarak, uygulamaya açıklık getirilmesi ve bu şekilde yapılan özelleştirmelere paralellik sağlanması 
yönünde değişiklik yapılması suretiyle, 

- Geçici 4 üncü ve 5 inci maddeleri; aynen, 
- Yürürlüğe ilişkin 44 üncü maddesi ile Yürütmeye ilişkin 45 inci maddeleri aynen, 
Kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Sait Açba M. Altan Karapaşaoğlu Sabahattin Yıldız 

Afyonkarahisar Bursa Muş 
Kâtip Üye Üye 

Mehmet Sekmen Halil Aydoğan Mehmet Zekai Özcan 
İstanbul Afyonkarahisar Ankara 

Üye Üye Üye 
M. Mesut Özakcan A. Kemal Deveciler Ali Osman Sah 

Aydın Balıkesir Balıkesir 
(İmzada bulunamadı) (Ayrışık oy yazısı ektedir) 
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Üye 
Ahmet inal 

Batman 

Üye 
Alaattin Büyükkaya 

İstanbul 

Üye 
Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 
(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 
Fazıl Karaman 

İzmir 

Üye 
Mustafa Elitaş 

Kayseri 
Üye 

Muzaffer Baştopçu 
Kocaeli 

Üye 
Mustafa Özyürek 

Mersin 
(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 
Osman Seyfı 

Nevşehir 
Üye 

Musa Uzunkaya 
Samsun 

Üye 
Osman Nuri Filiz 

Denizli 

Üye 
A. Kemal Kumkumoğlu 

İstanbul 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 
M. Mustafa Açıkalın 

İstanbul 

Üye 
Selami Yiğit 

Kars 
(Aynşık oy ektedir) 

Üye 
Taner Yıldız 

Kayseri 
Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Üye 
Gürol Ergin 

Muğla 
(Karşı oy yazısı ektedir) 

Üye 
Cemal Uysal 

Ordu 
Üye 

Sabahattin Cevheri 
Şanlıurfa 

Üye 
M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
(İmzada bulunamadı) 

Uye 
Muhsin Koçyiğit 

Diyarbakır 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 
Birgen Keleş 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Bülent Baratalı 

İzmir 
(Aynşık oy yazısı ektedir) 

Üye 
Y. Selahattin Beyribey 

Kars 

Üye 
Mikail Arslan 

Kırşehir 
Üye 

Hasan Fehmi Kinay 
Kütahya 

Üye 
0. Seyfı Terzibaşıoğlu 

Muğla 

Üye 
İmdat Sütlüoğlu 

Rize 
Üye 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

(İmzada bulunamadı) 
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AYRIŞIK OY 
Sosyal güvenlik sisteminin sorunlu olduğu ve bu sorunun çözülmesi için de sağlıklı ve tutarlı 

adımların atılması gerektiği açıktır. Çözümlerin öncelikle geçmiş deneyimlerin ışığında değerlen
dirilmesi ve benzer yanlışlardan kaçınılması gerekir... Bu yapılmadığı takdirde, sorunlar 
aşılamayacak, yapılan değişiklikler de beklenen amaca hizmet edemeyecektir. Sosyal Güvenlik 
Kurumu Kanunu Tasarısı, ilke olarak doğru bir amacı gerçekleştirmeye yönelik hükümler içermek
le beraber, aşağıda sıraladığımız konularda ciddi eksiklikleri bulunmaktadır. 

1. Tasarının 1. maddesinde, "...kamu tüzel kişiliğini haiz idari ve mali açıdan özerk, (..) özel 
hukuk hükümlerine tâbi Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur." denmektedir. Tasarının esas aldığı 
29.7.2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda da aynı idari ve mali özerk
likten söz edilmektedir. Ancak yürürlükte olan Yasanın öngördüğü "idari ve mali özerk"liğin sadece 
yasada kaldığı, uygulamada ise ne idari, ne de mali özerkliğin olmadığı herkesçe bilinmektedir. 
Mevcut uygulamanın doğurduğu sonuç bugün meydandadır ve siyaset kurumunun yaptığı yanlış
lıklar sonucu Türkiye ağır bir fatura ödemiştir ve ödemeye de devam etmektedir. O kadar ki bugün 
Türkiye bir mutsuzlar topluluğuna dönüşmüştür. İnsanlar ciddi bir gelecek güvencesi endişesi 
taşımaktadırlar. Oysa sosyal güvenliğin temel amacı, toplumu oluşturan bireylere, sağlıklı bir 
gelecek güvencesi vermesidir. Bunun yolu da sistemin olabildiğince sağlıklı kurulmasıdır. 

"Sosyal Güvenlik Kurumu" idari ve mali açıdan özerk bir kurum olarak tanımlanmakla birlik
te, özellikle iki konuda, Kurumun özerkliği tartışılır olmaktadır. Bunlardan ilki, Kurum Başkanına, 
yönetim kurulu üyelerine verilen görev süresi güvencesinin verilmemesidir. Oysa, özerk kuruluşlar
da sadece yönetim kurulu üyelerine değil, yönetim kurulu başkanına da aynı güvencenin verilmesi 
gerekmektedir. Bu özerkliğin temel koşuludur. İdari özerklik, özerk kurumu yönetecek erkin, 
siyasal otoriteden etkilenmeden, siyasal baskı altında kalmadan yasalara uygun olarak yöneticilik 
görevini yapmasıdır. Üç yıl bakanlık yapan bir siyasetçinin, bu süre içinde Sosyal Sigortalar 
Kurumunda 9 kez genel müdür değiştirmesi, yasada öngörülen idari özerkliğin ne denli yapay ol
duğunu açıkça göstermektedir. Bu deneyimleri yaşayan bir Türkiye'de, hala eski hatalarda ısrar 
edilmesinin mantığını anlamak gerçekten de güçtür... Kaldı ki bu tutum, tasarının da en büyük çeliş-
kisidir. İdari özerkliği öngören bir tasarı, bir başka maddede idari özerkliği fiilen kaldırmaktadır... 

İdari özerklik ilkesini zedeleyen ikinci konu ise, yönetim kurulu üyeliğine atanacak başkan yar
dımcısının, Bakan tarafından görevlendirilmesidir. Tasarıda her ne kadar, "Başkanın teklifi üzerine 
Bakan tarafından..." görevlendirmenin yapılacağı öngörülmüşse de, bu görevlendirmenin Başkan 
tarafından yapılması en doğru olanıdır. Çünkü özerkliğin temel kuralı, siyasal otoritenin günlük bas
kılarından yönetimi kurtarmaktır. Bu haliyle idari özerklik ciddi bir darbe almaktadır. Kaldı ki, 
görev güvencesi olamayan bir Başkanın, özgür iradesiyle bir Başkan yardımcısını da 
öneremeyeceği açıktır. 

Kurumların geçmişte yaşadığı temel sorunlara bakıldığında, bu sorunların başında yönetimler
deki istikrarsızlık gelmektedir. Gerçekten de özellikle SSK ve Bağ-Kur Genel Müdürleri bırakınız 
hükümet değişikliklerini, aynı bakan döneminde bile çok sık değişmiş ve yönetime istikrarsızlık 
egemen olmuştur. Tasarı, sosyal güvenlik alanında yeni ve sağlıklı bir yapılanmayı öngörmek is
tiyorsa, Kurumun özerkliğinin bu bağlamda mutlaka sağlanması gerektiği açıktır. 

2. Tasarının 5/d bendinde, oluşturulan Kurumun Genel Kurulunda "En fazla üyeye sahip ilk üç 
işveren sendikası konfederasyonları tarafından (...) belirlenen 9 temsilciden" söz etmektedir. Tür
kiye'de birden fazla işçi sendikası konfederasyonu olmasına karşın, işveren sendikası konfederas
yonu tektir. O konfederasyonun adı da "Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu" dur.. Bu ger
çeğin bilinmemesi gerçekten de şaşırtıcıdır... Bir başka anlatımla Tasarının sağlıklı hazırlanmadığını 
göstermektedir. 
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3. Tasarıda yer alan "Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü" göstermelik bir Genel Müdürlük ol
manın ötesine geçememektedir. Bu Genel Müdürlüğünün bünyesine "Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğü" nün de alınması gerekirdi. Çünkü Tasarının dayandığı temel amaç
lardan birisi de, sosyal güvenlikteki çok başlılığı ortadan kaldırmaktır. "Tek çatı" uygulamasına 
geçişin nedeni budur... Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Başbakanlıkta 
tutulması, yoksullara yapılan yardımların, politik amaçlı kullanılmasına olanak sağlamak içindir. 
Bu haliyle sosyal güvenlikte çok başlılık sürmekte ve insanların yoksulluğu AKP tarafından politik 
sömürü aracı yapılmak istenmektedir. 

4. Benzer bir durum "Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü" için de geçerlidir. Bu Kurumun da 
aynı çatı altına alınması gerekirdi. Nitekim işsizlik sigortası primlerini yeni oluşturulan Başkanlık 
toplayacaktır... Kuşkusuz, Türkiye İş Kurumunun işsizlik sigortası uygulaması dışında başka görev
leri de bulunmaktadır. Bu görevler ayrıştırılarak, işsizlik sigortası bölümü tümüyle bu Kurumun bün
yesine alınabilirdi. Böylece gereksiz bürokrasinin de önünü kesmiş olurdu. Kaldı ki, illerde 
kurulacak müdürlüklerin de, sosyal güvenlik bağlamında hizmet sunması daha tutarlı bir yapı içinde 
gerçekleşebilirdi. Bu düzenlemenin göz ardı edilmesi de çok başlılığın sürdüğünü göstermektedir... 

5. Üç sosyal sigorta kuruluşu ile primsiz ödemeleri de bünyesine alan bir Kurum, Türkiye Cum
huriyeti Bütçesinden sonra en büyük bütçeyi yönetecektir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan 
her yurttaşın sosyal güvenliğinden sorumlu olacak ve çok önemli bir kurumsal hafızayı bünyesinde 
tutacaktır. Kurum sadece merkezde değil, Türkiye'nin bütün illerinde de örgütlenecek ve 20.000'i aş
kın personel istihdam edecektir. Bu denli önemli işlevleri yerine getirecek olan bir Kurumun Teftiş 
Kurulunun olmaması düşünülemez. Bu bağlamda bir "Teftiş Kurulu Başkanlığı" nın oluşturulması 
gerekmektedir. Her ne kadar Tasarının 12 ve 17. maddelerinde "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı" oluş-
turulmuşsa da bunun, Teftiş Kurulu Başkanlığı olmadığı açıktır. Doğrudan Başkana bağlı bir Teftiş 
Kurulunun olması, hem sistemin daha sağlıklı denetimine olanak sağlayacak, hem de birikimli insan 
kaynağı açısından Kuruma katkı sağlayacaktır. Ancak Tasan, AKP'nin Teftiş Kurullarını kamu 
yönetiminden silmenin bir hedefi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığını kaldırmıştır. Yolsuzluklarla 
mücadele edeceğini söyleyip, iktidar olan bir partinin, iktidar olduktan sonra ilk hedefinin teftiş 
kurullarını kaldırmak olması, gerçekten de dramatiktir ve ibretle izlenmesi gereken bir süreçtir. 

Kemal Kılıçdaroğlu A. Kemal Deveciler Bülent Baratalı 
İstanbul Balıkesir İzmir 

A. Kemal Kumkumoğlu Mustafa Özyürek Gürol Ergin 
İstanbul Mersin Muğla 

AYRIŞIK OY YAZISI 
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanun Tasarısı ilke olarak doğru olmakla birlikte, tasarının daha iyi 

yasalaşabilmesi için aşağıdaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğine inanmaktayız. 
1. Tasarı ile oluşturulmak istenen "Sosyal Güvenlik Kurumu" idari ve mali açılardan özerk ol

madığından bağımsız bir şekilde çalışarak popülizmden uzak kararlar almakta zorlanacaktır. Özel
likle Yönetim Kurulu üyeliğine atanacak bir başkan yardımcısının başkan yerine Bakan tarafından 
atanması, Yönetim Kurulunda kararların alınmasında siyasi otoritenin gölgesi düşecektir. 

Kurumun özerkliğini zedeleyen bir diğer konu yönetim kurulu üyelerine verilen 3 yıllık görev 
güvencesinin Kurum Başkanına verilmemesidir. Yönetimde bir bütün olarak yönetsel istikrarın sağ
lanabilmesi için başkan da dahil olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine aynı sürede bir görev 
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güvencesinin verilmesi gerekmektedir. Aksi halde, yönetim kurulu başkanı yani kurum başkanı 
görev güvencesinden yoksun olacağından görevinde kalabilmesi için hükümetin kurum aleyhine, 
sosyal taraflar aleyhine olabilecek taleplerine yeterli cesaretle karşı çıkamayacaktır. 

"Sosval Güvenlik Kurumu" hiçbir bakanlığın vesayetinde olmadan, sosyal tarafların hak ve 
yararlarını en üst düzeyde gözetecek ve yürütecek şekilde tamamen özerk bir kurum halinde 
yapılandırılmalıdır. 

2. Sosyal Güvenlik Kurumu Kanun tasarısında Teftiş Kuruluna yer verilmemiştir. Halen, SSK 
Başkanlığı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğünde görevli müfettiş
ler tasarının 12/e bendinde; 

Ana hizmet birimleri başlığı altında "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı" şeklinde düzenlenmiştir. 
Bilimsel ve nesnel bir temele dayanmayan bu düzenleme, hizmetin gereği, kamu yararı ve 

kazanılmış hakların korunması bakımından sakıncalar taşımaktadır. 
3046 sayılı Yasaya dayanarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında teftiş kurulu başkanlıkları 

Danışma ve Denetim Birimleri başlığı altında yer almaktadır. Oysa, bu tasanda Ana Hizmet Birim
leri başlığı altında ismi teftiş ile ilgisi olmayan "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı" şeklinde düzenlen
miştir. Bu idarenin bütünlüğü ilkesine de aykırı bulunmaktadır. 

Bu şekilde doğrudan Kurum Başkanına bağlı Teftiş Kuruluna yer verilmemesi yolsuzluklarla 
mücadelenin büyük önem kazandığı günümüzde yolsuzluklarla mücadeleye büyük darbe indirecektir. 

Bağımsız bir Teftiş Kurulu Başkanlığının olmaması hem anayasal denetim eksikliğine yol açacak 
ve hem de yargı sürecinin doğru ve hızlı bir şekilde işlemesine engel teşkil edecektir. Sosyal Güven
lik Kurumunda doğrudan başkana bağlı "Teftiş Kurulu" na yer verilmemesi büyük bir eksikliktir. 

3. "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu" nun, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü bün
yesine alınmaması sistemde çok başlılığın süreceğini göstermektedir. 

4. Kurumun gayrimenkul edinimi için öngörülen düzenleme doğru ancak, mevcut gayrimen
kulların devrine ilişkin düzenlemeler eksik ve yanlıştır. Üç Sosyal Güvenlik Kurumunun ortadan 
kalkması sonucu bunlara ait otel ve iştiraklerin özelleştirilmek üzere rayiç bedelleri üzerinden 
"Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmesi yanlıştır. Çünkü, Özelleştirme İdaresinin yaptığı 
özelleştirmeler ve satışlar kamuoyuna güven vermemekte ve tartışma yaratmaktadır. 

Ayrıca kuruma ait taşınmazların Millî Emlak Genel Müdürlüğüne satılmak üzere devredilmesi 
doğru bir uygulama değildir. Çünkü, sosyal tarafların yer aldığı Sosyal Güvenlik Kurumu kendi 
taşınmazlarını daha iyi rayiç bedel üzerinden satabilmek için azami gayreti gösterecektir. 

5. Tasarının 36. maddesiyle kurum tarafından yapılan bazı işlemlere ilişkin yazı ve belgeler ve 
bunların suretlerinin her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf olduğu bildirilmektedir. 

Oysa, vergi tekniği ve uygulaması bakımından vergi istisna ve muafiyetlerinin ilgili vergi 
kanununda yer alması gerekmektedir. Nitekim Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan Kurumlar 
Vergisi Yasa Tasarısının 35. maddesinde yapılan bir düzenleme ile; diğer kanunlardaki muafiyet, is
tisna ve indirimlere ilişkin hükümler, ancak Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile 
Vergi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle düzen
lenebileceği belirtilmektedir. 

6. Ayrıca, tasarı, teftiş, inceleme ve soruşturma görevinin dolu kadro sayısının 10'unu geç
meyecek şekilde seçilecek başdenetçi ve denetçiler tarafından yapılmasını öngörmektedir. Bu 
düzenleme ile, halen 230 müfettiş tarafından yürütülmekte olan teftiş, inceleme ve soruşturma iş
lemlerinin 60 kişi ile yapılması hükme bağlanmıştır. Bu sayının milyarlarca YTL'nin kaynakları 
kullanacak olan Kurumda sağlıklı bir denetim sağlaması mümkün değildir. 

Muhsin Koçyiğit Selamı Yiğit 
Diyarbakır Kars 
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Plan ve Bütçe Komisyonu 
Alt Komisyon Raporu 

Esas No: 1/1153 14/2/2006 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tali komisyon olarak Adalet Komisyonu ile Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale 
edilen (1/1153) esas numaralı "Sosyal Güvenlik Kurumu Kanun Tasarısı", 4/1/2006 tarihinde 
Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU ile Maliye 
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla 35 inci bir
leşiminde, Komisyonumuz gündemine alınarak görüşülmeye başlanmış, Tasarının geneli üzerinde 
yapılan görüşmelerin tamamlanmasından sonra, verilen bir önerge doğrultusunda konunun olgun-
laştırılmasma ve daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesini teminen bir alt komisyon kurulmasına 
karar verilmiştir. 

Alt komisyon; 19/1/2006, 25/1/2006, 30/1/2006, 1/2/2006, 3/2/2006, 6/2/2006 ve 10/2/2006 
tarihlerinde ilgili kamu kurumları ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Hak İş
çi Sendikalan Konfederasyonu Başkanlığı, Kamu Emekçileri Sendikalan Konfederasyonu Başkan
lığı, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Türkiye Kamu Sendikaları Konfederas
yonu Başkanlığı, Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği 
Başkanlığı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanlığı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği 
Başkanlığı, Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikalan Konfederasyonu Başkanlığı, Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Türk Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığı, 
Devlet Denetim Elemanları Derneği Başkanlığı ve Ankara Ticaret Odası temsilcilerinin de katılım
larıyla yapmış olduğu kapsamlı çalışmalar sonucunda, Komisyonda yapılan değerlendirmeleri de 
dikkate alarak çalışmalarını tamamlamıştır. 

• Alt Komisyonda, Tasarının geneli üzerinde sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin dinlenil
mesine karar verilmiş ve yapılan değerlendirmelerde; 

> Tasarıda, Kurumun özerkliği konusunda önemli eksikliklerin bulunduğu ve bu eksikliklerin 
giderilmesi gerektiği, 

> Kurumun görevleri sayılırken Hükümet programına atıfta bulunulmasının, Başkanın 
Hükümet politikalarının yürütülmesinden Bakana karşı sorumlu olmasının, Kurumun finansman 
politikalarının kamu ağırlıklı bir kurulca değerlendirilmesinin, sosyal kesimlerin Yönetim Kurulun
da etkin bir şekilde katılımının sağlanamamasının Kurumun özerkliğine gölge düşüren temel 
konular olduğu, 

> Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulunda temsil edilen sosyal taraf
lardan herhangi bir temsilcinin katılımı olmaksızın fınansal politikaların belirlenmesine imkan 
veren düzenlemenin Kurumun mali özerkliği ile bağdaşamayacağı, 

> Kurumun finansal hedeflerinin belirlenmesi ve izlenmesi çerçevesinde oluşturulacak finans
man komisyonuna sosyal taraflann da temsilci olarak katılmasına olanak sağlanmasının Kurumun 
mali özerkliğinin artırılmasına katkı sağlayacağı, 
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> Kurum Başkanının, Kurumun faaliyetleri ile ilgili konularda Bakanın onayı olmadan 
kamuoyuna açıklama yapabilme güvencesine sahip olması gerektiği, 

> Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu yerine tüm meslek kuruluşlarının temsil edileceği 
etkin bir Genel Kurulun kurulmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı, 

> Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun bir danışma organı olduğu, Genel Kurul gibi 
denetim ve ibra yetkisine sahip olmadığı, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun yerine 
denetim ve ibra yetkisine sahip bir Genel Kurulun kurulması gerektiği, 

> Yönetim Kurulunun 11 üyeden oluşmasının karar almada sıkıntılara yol açabileceği ve karar 
mekanizmasına işlerlik kazandırılması amacıyla bu sayının azaltılmasının uygun olacağı, 

> Tasarıda, Teftiş Kurulu gibi herhangi bir denetim biriminin yer almadığı, Türkiye bütçesinin 
yüzde onbeşi kadar bir kaynağa sahip olması söz konusu olacak bir Kurumda, denetim organının 
mutlaka düzenlenmesi gerektiği, 

> Kayıtdışı istihdam ve buna bağlı olarak ortaya çıkan suistimallerin önlenmesi amacıyla 
Kurumda etkin bir denetim mekanizmasının kurulmasının yararlı olacağı, 

> Tasarıdaki düzenlemelerde, Kurumun fonlarının yönetimi konusunda yeterli bir güvence ve 
işleyiş mekanizmasının tanımlanamadığı, bu nedenle işsizlik fonunun yönetimine benzer düzen
lemelerin Tasarıya eklenmesi gerektiği, 

> Kurum Başkanın, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu veya bu Kurul yerine kurulması 
önerilen Genel Kurul tarafından seçilmesinin Kurumun özerkliğine katkı sağlayacağı, Kurumun 
diğer üst düzey yöneticilerinin ise Yönetim Kurulu tarafından atanmasının uygun olacağı, 

> Kurum Başkanına çok sayıda görev yüklenmesinin doğru olmadığı, bu görevlerin bir kıs
mının Yönetim Kuruluna devredilmesi gerektiği, 

> Kurumun teşkilat yapısına bakıldığında bürokrasinin artırıldığının gözlendiği, bu tarz 
yapılanmaların çağdaş yönetim anlayışına uygun düşmediği, 

> Benzeri kamu kurumlarının Yönetim Kurulu üyelerine kadro maaşı verilirken Tasarıda 
Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesine yönelik düzenlemeye yer verilmesinin doğru bir 
yaklaşım olmadığı, 

> Kurumun faaliyet alanı dışında taşınmaz edinmesinin hukuka aykırı olmadığı, ancak 
Kurumun asli hizmetlerini yerine getirmesine engel teşkil edebileceği, 

> Kuruma ait taşınmazların rayiç bedelleri üzerinden Maliye Bakanlığına veya Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığına devredilerek satılmasının Kuruma önemli oranda gelir sağlayabileceği, 

> Ülkemizde sosyal yardım ve hizmetlerin Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu ile Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü olmak üzere üç farklı 
kurum tarafından yerine getirileceği, Tasanda bunun giderilmesine yönelik bazı düzenlemelerin 
yapılmasının yararlı olacağı, 

> İŞKUR'un bir sosyal güvenlik kuruluşu olması nedeniyle, Kurum bünyesinde bulunması 
gerektiği, 

> Tasarının geçici 3 üncü maddesinde düzenlenen ve Kurumun taşınmazlarından ihtiyaç 
duyulmayanların değerini belirleme yetkisine sahip olan tespit komisyonuna sosyal tarafların da 
dahil edilmesinin uygun olacağı, 
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> Yönetim Kurulunda prim ödeyenlerin yeterli sayıda temsil edilemediği, 11 üyeli Yönetim 
Kurulunun 6 üyesinin kamu görevlisi, 5 üyesinin ise sosyal taraflardan seçildiği, Yönetim 
Kurulunun karar almasında sosyal çevrelerin etkili olamayacağı, karar alınmasında kamunun ağır
lığının söz konusu olacağı, 

> Yönetim Kuruluna verilen görevlerin şekli olduğu, önemli görevlerin Başkana verildiği, 
Yönetim Kurulunun yapısı ve görevlerinin Kurumun Özerkliğinin sağlanması açısından gözden 
geçirilmesi gerektiği, 

> Tasarıda düzenlenen teşkilat yapısının merkeziyetçi bir yapı olduğu, Kurumun yeniden 
yapılanmasında taşra örgütlemesine biraz daha ağırlık verilmesinin yararlı olacağı, 

> Tasarıyla getirilen denetim sisteminde önemli eksikliklerin söz konusu olduğu, hiyerarşi 
denetimine yer verilmediği, bu durumun yolsuzluklarda artışa neden olabileceği, 

> Kurum tarafından yapılacak denetimlerin il bazında görevlendirme yapılması suretiyle 
yerine getirilmesinin daha yararlı olacağı, denetimin merkezileştirilmesinin denetimin etkinliğini 
azaltabileceği, 

> 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Kanununda yer 
alan denetime ilişkin hususların anayasal ilkeler, denetimin gerekleri ve kamu yararı yönünden 
yeniden değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderil
diği, bu açıdan Teftiş Kuruluna Tasarıda yer verilmemesi hususunun gözden geçirilmesinin yararlı 
olacağı, 

belirtilmiştir. 
• Alt Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmede; 
> Tasarının yasalaşmasıyla sosyal güvenlik alanındaki çok başlılığın ortadan kalkacağı ve büt

çe açıklarının en büyük nedenlerinden olan sosyal güvenlik harcamalarının tek elden yönetiminin 
sağlanacağı, 

> Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun yerine icrai kararlar alabilen bir Genel 
Kurulun kurulmasının daha uygun olacağı, 

> Yönetim Kurulu üyelerinin dağılımında kamu görevlileri lehine olan fazlalığın uygun ol
mayacağı, sosyal taraflar ile kamu görevlileri sayılarında bir dengenin sağlanmasının daha yerinde 
bir düzenleme olacağı, 

şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda 
ise; 

> Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısının kabul edilmesiyle, üç kurumun tek bir çatı al
tında birleştirilmesinin sosyal güvenlik alanında yapılan çok önemli bir reform olduğu, 

> Kurumun örgütlenme modelinin, vatandaş odaklı örgütlenme modeli öngörüldüğü ve ön
celikle vatandaşın memnuniyetinin sağlanmasının amaçlandığı, 

> Özerkliğin unsurlarının; bağımsızlık, hesap verebilirlik ve şeffaflık olduğu, bu unsurların 
sağlanmasına yönelik düzenlemelere Tasanda yer verildiği, 

> Sosyal Güvenlik Reformunun; Sosyal Sigortalar, Genel Sağlık Sigortası ve Primsiz 
Ödemeler olarak üç ana bileşenin söz konusu olduğu, şu an bu alanlarda toplam 937 maddelik bir 
mevzuatla çalışmaların yürütüldüğü, 
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> Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumunda toplam 35.886 kadronun söz 
konusu olduğu, Tasarının yasalaşmasıyla mevzuat ve personel sayısı bakımından bu hantal yapının 
büyük ölçüde azaltılacağı, 

ifade edilmiştir. 

• Tasarının geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra, tasarının maddelerine geçil
mesine karar verilmiştir. 

-Tasarının; 

> 1 inci maddesi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda anlama 
açıklık kazandırılması amacıyla redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

> 2 nci maddesi; bent numaralarının yeniden düzenlenmesi, Kurumun özerkliğinin sağlan
masına yönelik olarak sosyal tarafların Kurum çalışmalarına etkin katılımının sağlanması amacıyla 
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu yerine Genel Kurul tanımının eklenmesi suretiyle, 

> 3 üncü maddesi; sosyal taraflar tarafından dikkate sunulan, Kurumun hükümet programını 
dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını yürütmesine yönelik ifadenin Kurumun özerkliğiyle 
bağdaşmayacağı düşüncesinden hareketle (a) bendinden çıkanlması, (c) bendinin, Kurumda bilgiye 
dayalı yönetim sistemini kurarak sürekli geliştirmenin Kurumun genel görevleri arasında sayıl
masının uygun olmayacağı gerekçesiyle metinden çıkarılması, (d) bendinin, uygulamada tereddüt
lere yol açılmaması ve anlama açıklık kazandırılması amacıyla (c) bendi olarak yeniden düzenlen
mesi, diğer bentlerin buna göre teselsül ettirilmesi suretiyle, 

> 4 üncü maddesi; Kurumun özerkliğinin sağlanmasına yönelik olarak sosyal tarafların Kurum 
çalışmalarına etkin katılımının sağlanması amacıyla (a) bendinde yer alan "Sosyal Güvenlik Yük
sek Danışma Kurulu" ibaresinin "Genel Kurul" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

> 5 inci maddesi; Tasanda, Genel Kurul yerine Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kuruluna 
yer verilmesinin etkinlik açısından olumlu bir gelişme olmadığı; Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma 
Kurulunun bir danışma kurulu olduğu, bu nedenle Genel Kurulun işlevlerini yerine getiremeyeceği, 
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu yerine Genel Kurulun bulunması gerektiği şeklinde sos
yal taraflardan gelen talepler doğrultusunda, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kuruluyla ilgili 
düzenlemenin metne 26 ncı madde olarak eklenmesi ve bu düzenlemeyle ilgili hükümler yerine 
Genel Kurulun teşkili, görevleri, toplanma ve karar alma usulleriyle ilgili bir düzenlemenin eklen
mesi suretiyle, 

> 6 ncı maddesi; 

- Yönetim Kurulunun, Kurumun en yüksek karar organı olduğuna açıklık getirilmesi, 

- Yönetim Kurulunda kamu kesimiyle sosyal taraflar arasında eşitliğin sağlanması amacıyla 
Sağlık Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin metinden çıkanlarak, 
Kurum Başkanının teklifi üzerine Bakan tarafından atanan bir Başkan Yardımcısının Yönetim 
Kurulu üyeliğine getirilmesine imkân sağlanması, 

- Başkanın geçici olarak bulunmadığı hallerde, Yönetim Kuruluna Başkana vekalet eden 
kişinin başkanlık edeceğinin hükme bağlanması, 

- Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin düşmesi halinde izlenecek esas ve usullere açıklık 
getirilmesi, 
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- Yönetim Kurulu toplantılarına katılımı sağlamak amacıyla geçerli mazereti olmadan Yönetim 
Kurulu toplantılarına katılmayanlarla ilgili olarak izlenecek yöntemin tespit edilmesi, 

- Atamayla gelen Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin sona ermesine ilişkin hususlara 
açıklık getirilmesi, 

- Yönetim Kurulu üyelerinin Kurumun çalışmalarına sağlıklı katılımlarının sağlanmasına 
yönelik hükümlerin eklenmesi, 

- Kurum faaliyetlerine yönelik hazırlık çalışmalarının daha iyi yapılabilmesi ve Yönetim 
Kurulu üyelerinin toplantılara tam zamanlı olarak katılabilmesinin sağlanması amacıyla Yönetim 
Kurulu üyeliğinin asli görev olmasına yönelik düzenleme yapılması, 

- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretin muhtevasına açıklık getirilmesine 

yönelik hükümlerin metne eklenmesi, 

suretiyle, 

> 7 nci maddesi; 

- Yönetim Kurulunun görevleri arasına, ilgili birimler tarafından hazırlanıp Yönetim 
Kurulunun değerlendirmesine bırakılan aktüerya hesaplarının bağımsız kuruluşlar tarafından in
celenmesinin sağlanmasına, 

- Genel müdürlükler bünyesinde daire başkanlıklarının, taşrada ise sosyal güvenlik merkez
lerinin kurulmasına veya kapatılmasına Yönetim Kurulunca karar verilerek Bakan onayına sunul
masına, 

- Uygulamada çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi amacıyla Yönetim Kurulunun ihale 
ve kira sözleşmeleriyle ilgili yetkilerine açıklık getirilmesine, 

- Yönetim Kurulu kararını gerektiren harcama sınırının düşürülmesine, Kurum yararının 
bulunması halinde Kurumun hak ve alacakların terkinine karar verilmesine; prim ve primlerden 
kaynaklanan alacaklar hariç olmak üzere, uyuşmazlıkların dava açılmadan veya icra takibi yapıl
madan uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, Kurum tarafından veya Kuruma karşı açılan 
dava veya icra takiplerinin uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, sulhe, kabule, feragate 
ve kanun yollarına başvurulmamasıyla ilgili hususlarda Yönetim Kurulunun yetkilerine açıklık 
getirilmesine, 

- Yönetim Kuruluna Kurumda avukat ve nitelikli yerli ve yabancı uzman çalıştırılabilmesi yet
ki verilmesine, 

yönelik olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

> 8 inci ve 9 uncu maddeleri aynen, 

> 10 uncu maddesi; Kurum Başkanının, faaliyet ve işlemlerinden dolayı Bakana karşı sorum
lu olması yerine, Kurumun özerkliğinin sağlanmasına yönelik olarak Yönetim Kuruluna karşı 
sorumlu olmasına, Başkanın onayıyla yapılacak harcama sınırının beşyüz bin Yeni Türk Lirası 
olarak belirlenmesine ve her türlü kiralama sözleşmesinin Yönetim Kurulunun görevleri arasında 
düzenlenmesi nedeniyle Başkanın görevleri arasından çıkarılması suretiyle, 

> 11 inci maddesi aynen, 
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> 12 nci maddesi; sosyal taraflardan denetim konusunun daha fazla değerlendirilmesi gerek
tiği şeklindeki öneriler ile Kurumun etkin bir denetim mekanizmasına kavuşturulması amacıyla (d) 
bendindeki "Rehberlik ve Denetim Başkanlığı" ibaresinin "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı" olarak 
değiştirilerek (e) bendi olarak metne eklenmesi suretiyle, 

> 13 üncü maddesi; prim ve primlere ilişkin diğer alacaklardan kaynaklanan davaların kadrolu 
veya vekalet akdine dayanılarak çalıştırılacak sözleşmeli avukatlarca takip edilmesinin Genel 
Müdürlüğün görevleri arasına eklenmesine, Kurumun hizmet birimlerinin arasında görev ve yetki 
karmaşasının doğmaması ve uygulamada çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesine yönelik 
olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

> 14 üncü, 15 inci ve 16 ncı maddeleri; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller 
doğrultusunda anlama açıklık kazandırılması ve bent numaralarının redaksiyona tabi tutulmaları 
suretiyle, 

> 17 nci maddesi, Kurumun denetimine ilişkin usul ve esasların, Merkezi Yönetim Bütçesinin 
yaklaşık yüzde onbeşi kadar bir kaynağın Kurum tarafından kullanılması dikkate alınarak, çağdaş 
yönetim ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesi, madde başlığının Rehberlik ve Teftiş Başkan
lığı olarak değiştirilmesi, bu başkanlığın görevleri arasına idari, mali ve hukuki soruşturmalar ile 
Kurumun ilgili mevzuatın verdiği yetkiye dayanarak sözleşme yaptığı kişiler hakkında teftiş, in
celeme ve soruşturma yapmaya imkân tanıyacak düzenlemenin (g) bendi olarak eklenmesi ve idari, 
mali ve hukuki konulardaki teftiş, inceleme ve soruşturmaları yapmak üzere belirli sayıda sosyal 
güvenlik başdenetçisinin Kurum Başkanının onayı ile görevlendirilebilmesine imkân sağlayan yeni 
bir düzenlemenin ikinci fıkra olarak maddeye eklenmesi suretiyle, 

> 18 inci maddesi; anlama açıklık kazandırılması amacıyla Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire 
Başkanlığının görevleriyle ilgili hükümlerin redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

> 19 uncu maddesi, aynen, 
> 20 nci maddesi; Strateji Geliştirme Başkanlığının görevlerinin 22.12.2005 tarihli ve 5436 

sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun strateji başkanlıklarıyla ilgili hükümleri doğrultusunda 
yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

> 21 inci maddesi; Hukuk Müşavirliğinin görevleri ile Sosyal Sigortalar Genel Müdür
lüğünün görevleri arasında uygulamada çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesine, Kurum 
tarafından veya Kurum aleyhine açılan davalar ile icra takiplerinin kadrolu avukatlar tarafından 
takip edilmesinin sağlanmasına, dava ve bunlarının takiplerinin vekâlet akdine dayanılarak çalış
tırılacak sözleşmeli avukatlarca her derecedeki mercide takip edilmesine, savunulmasına, sonuç
landırılmasına ve bu hizmetin koordinasyonunun sağlanmasına yönelik olarak redaksiyona tabi 
tutulması suretiyle, 

> 22 nci ve 23 üncü maddeleri, aynen, 

> 24 üncü maddesi redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 
> 25 inci maddesi, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve diğer hizmet birimlerinin görevleri 

arasında uygulamada çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi amacıyla 'sağlık ve benzeri her 
türlü idari ve mali' ifadesinin metinden çıkarılması ve kanunların hazırlanmasında uygulanan esas 
ve usuller doğrultusunda redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 
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> Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kuruluyla ilgili hükümleri ihtiva eden 5 inci maddesi, Yedin
ci Bölüm altında 26 ncı madde olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığı çıkarılarak 
yeniden düzenlenmesi ve müteakip bölüm ve madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

> 26 ncı maddesi; taşra teşkilatıyla ilgili hükümlerin kamu teşkilat sistemine uygunluğun sağ
lanması doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ve madde numarası 27 olarak değiştirilmesi ve son 
fıkranın, uygulamada tereddütlere yol açılmaması amacıyla metinden çıkarılması suretiyle, 

> 27 nci maddesi; 

- Kurumda ek ödeme yapılacak personel kapsamının uygulamada tereddütlere yol açıl
mamasına yönelik olarak düzenlenmesi, 

- Kurumda 50 kişiyle sınırlı olmak üzere ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
maddesinin (B) bendi kapsamında çalışanların aldığı ücret tabanının iki buçuk katını geçmeyecek 
kadar ücret ödenerek sözleşmeli olarak bilişim uzmanı istihdam edilebilmesi ve bunların mali hak
lar açısından teşvik edilmesine yönelik bir hükmün eklenmesi, 

- Çalışma saatleri dışında görevlendirilen personelin motivasyonunu artırmak amacıyla fazla 
çalışma süresi ve ücreti konusunda değişiklik yapılması, 

- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücreti düzenleyen hükmün 6 ncı maddeye ve yerli ve 
yabancı uzman çalıştırılmasıyla ilgili düzenlemenin 7 nci maddeye eklenmesi nedeniyle madde 
kapsamından çıkarılması, 

- Kurum lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri sonucu oluşacak vekalet ücretinin dağıtım 
esas ve usullerinin yönetmelikle belirlenmesini hükme bağlayan bir hükmün eklenmesi, 

ve madde numarasının 28 olarak değiştirilmesi suretiyle, 
> 28 inci maddesi; atamaların yapılma usulüne açıklık getirilmesi, müşterek kararnameyle 

atanacakların tadat edilmesi, buna göre Yönetim Kurulu ve Kurum Başkanı tarafından atanacaklann 
yeniden belirlenmesi, Kurumun üst düzey kadrolanna atanacaklann atanma şartlanna açıklık 
getirilmesi, il müdürlüklerinde sosyal güvenlik kontrol memuru çalıştınlmasına yönelik hükmün 
madde metninden çıkanlarak yeni bir madde olarak düzenlenmesi ve madde numarasının 29 olarak 
değiştirilmesi suretiyle, 

> 29 uncu maddesi; Kurumda sosyal güvenlik uzman yardımcısı ve sosyal güvenlik denetçi 
yardımcısı kadrolanna atanacaklann mezuniyet şartlarına açıklık getirilmesi, uzman yardım-
cılannın uzmanlığa geçmesi için üç yıllık süre sonunda yeterliliğini alamaması durumunda uy
gulanacak prosedürün yeniden belirlenmesi, maddenin tümünün kanunlann hazırlanmasında uy
gulanan esas ve usuller doğrultusunda redaksiyona tabi tutulması ve madde numarasının 30 olarak 
değiştirilmesi suretiyle, 

> Sosyal güvenlik il müdürlükleri bünyesinde, sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına 
ilişkin tespit, denetim ve taramalarda görevlendirilmek üzere istihdam edilecek sosyal güvenlik 
kontrol memurlarının istihdam esas ve usullerini düzenleyen bir hükmün 31 inci madde olarak met
ne eklenmesi suretiyle, 

> 30 uncu maddesi; 32 nci madde olarak aynen, 
> 31 inci maddesi; Kurumun fınansal hedeflerini belirleyen komisyon kararlannın Resmi 

Gazetede yayımlanmasını hükme bağlayan ifadenin metinden çıkanlması ve madde numarasının 33 
olarak değiştirilmesi suretiyle, 
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> 32 nci maddesi; Kurumun gelir ve giderleriyle ilgili hususlara açıklık getirilmesi, Kurumun 
giderleri kapsamına sigortalı ve hak sahiplerine ödenecek olan gelir, aylık ve ödenekler, genel sağ
lık sigortası kapsamında yapılacak giderler ile primsiz ödemelerin eklenmesi ve madde numarasının 
34 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

> 33 üncü ve 34 üncü maddeleri; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrul
tusunda redaksiyona tabi tutulmaları ve madde numaralannın 35 ve 36 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

> 35 inci maddesi; anlama açıklık kazandırılması amacıyla yeniden düzenlenmesi, primlerin 
tahsilinde ve takibinde ilgili kamu idarelerinden hizmet alınmasına yönelik hükmün madde metnin
den çıkarılması ve madde numarasının 37 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

> 36 ncı, 37 nci, 38 inci ve 39 uncu maddeleri; 38 inci, 39 uncu, 40 inci ve 41 inci maddeler 
olarak aynen, 

> 40 inci maddesi; Tasanda yapılan değişikliklere paralel olarak gerekli ilave ve değişikliklerin 
yapılması, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanının ek göstergesinin 6400, Sosyal 
Güvenlik Uzmanlarının ek göstergesinin 3600 olarak yeniden belirlenmesi ve madde numarasının 
42 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

> 41 inci maddesi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda an
lama açıklık kazandınlması amacıyla redaksiyona tabi tutulması ve madde numarasının 43 olarak 
değiştirilmesi suretiyle, 

> Geçici 1 inci maddesi; anlama açıklık getirilmesi amacıyla kanun yapım tekniğinde uy
gulanan esas ve usuller doğrultusunda redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

> Geçici 2 nci maddesi; 
- Tasarının kanunlaşmasından önce atama işlemleri başlatılan kişilerin haklarının korunmasına 

yönelik hükümlerin ilave edilmesi, 
- Geçiş sürecinin 3 yılda tamamlanamaması durumunda Bakanlar Kuruluna bu süreyi iki yıl 

daha uzatabilme yetkisinin verilmesini öngören hükmün eklenmesi, 
- Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu üyelerinin, bu 

kurumlann birleştirilmesi nedeniyle görevlerinin sona ereceği dikkate alınarak, bunlann kazanılmış 
haklannın korunmasına yönelik bir hükmün eklenmesi, 

- Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumunun birleştirilmesi sonucu bu kurum
larda istihdam edilen personelin Kurumdaki statülerine, tabi olacağı mevzuata ve atama esasları ile 
mali ve sosyal haklarına açıklık getirilmesi, 

- Ünvanlan, Sigorta Güvenlik Kontrol Memuru olarak değiştirilen kontrol memurlarının atan
ma esas ve usullerinin yeniden belirlenmesi, 

- Kuruma devredilen personelin görevlendirme ve atanma esaslarına ilişkin hususlara açıklık 
getirilmesi, bu personelin mali haklannda oluşacak ek ödeme, fazla mesai ve ikramiye farklılık
larının giderilmesine yönelik yeni düzenlemelerin maddeye eklenmesi, 

- Maddenin tamamının, kanunlann hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda 
redaksiyona tabi tutulması, mükerrerlik teşkil eden hususların metinden çıkarılması ve bazı fık
raların birleştirilmesi, 

suretiyle, 
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> Geçici 3 üncü maddesi; Kurumun otelleri ile iştirakleri dışındaki taşınmazlarının Hazine 
adına tescili, bu taşınmazların Kurum Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde rayiç 
bedel üzerinden Maliye Bakanlığınca satıldıktan sonra bedelinin Kuruma ödenmesi, bu şekilde 
satılamayanların Kuruma iadesine imkan sağlayan hükmün eklenmesi, oteller ve iştiraklerin, Özel
leştirme İdaresi Başkanlığına devredilmesinin sağlanması ve rayiç bedellerinin tespitinde görevli 
bedel tespit komisyonundan Maliye Bakanlığının çıkarılması yerine Özelleştirme İdaresi Başkan
lığı temsilcilerinin katılımına imkan sağlanması ve uygulamada çıkması muhtemel tereddütlerin 
giderilmesine yönelik olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

> Geçici 4 üncü maddesi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusun
da redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

> Geçici 5 inci maddesi; devredilen kurumlarda müfettiş olarak görev yapanların işyeri 
denetimi yapabilmeleri, sigorta müfettişi olarak görev yapanların da idari denetim yapabilmeleri 
için, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev alanına giren konularda mesleki eğitime tabi tutul
masını öngören düzenlemenin metne eklenmesi ve maddenin kanunlann hazırlanmasında uy
gulanan esas ve usuller doğrultusunda redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

> Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 42 nci ve 43 üncü maddeleri, 44 üncü ve 45 inci maddeler 
olarak aynen, 

kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mehmet Zekai Özcan 

Ankara 

Ali Osman Şali Kemal Kılıçdaroğlu 
Balıkesir İstanbul 

(Ayrışık oy ektedir) 
Cemal Uysal Ali Kemal Kumkumoğlu 

Ordu İstanbul 
(Ayrışık oy yazım ektedir) 
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AYRIŞIK OY 
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı, ilke olarak doğru bir amacı gerçekleştirmeye 

yönelik hükümler içermekle beraber, aşağıda sıraladığımız konularda eksiklikleri bulunmaktadır. 
1. Tasarı ile oluşturulmak istenen "Sosyal Güvenlik Kurumu" idari ve mali açıdan özerk bir 

kurum olarak tanımlanmakla birlikte, özellikle iki konuda, Kurumun özerkliği tartışılır olmaktadır. 
Bunlardan ilki, Kurum Başkanına, yönetim kurulu üyelerine verilen görev süresi güvencesinin 
verilmemesidir. Oysa, özerk kuruluşlarda sadece yönetim kurulu üyelerine değil, yönetim kurulu 
başkanına da aynı güvencenin verilmesi gerekmektedir. Bu özerkliğin temel koşuludur. İkinci konu 
ise, yönetim kurulu üyeliğine atanacak başkan yardımcısının, Bakan tarafından görevlendiril-
mesidir. Bu görevlendirmenin de özerk kuruluşlarda, başkan tarafından yapılması en doğru olanıdır. 

Kurumların yaşadığı temel sorunlara bakıldığında, bu sorunların başında yönetimlerdeki istik
rarsızlık gelmektedir. Gerçekten de özellikle SSK ve Bağ-Kur Genel Müdürleri bırakınız hükümet 
değişikliklerini, aynı bakan döneminde bile çok sık değişmiş ve yönetime istikrarsızlık egemen ol
muştur. Tasarı, sosyal güvenlik alanında yeni ve sağlıklı bir yapılanmayı öngörmek istiyorsa, 
Kurumun özerkliğinin bu bağlamda mutlaka sağlanması gerektiği açıktır. 

2. Kurumun Genel Kurulunda YÖK temsilcisi yer almamaktadır. Her ne kadar Bakan tarafın
dan belirlenen iki öğretim üyesinin genel kurulda yer alacağı öngörülmüşse de, bu öğretim üyeleri 
üniversiteleri ve dolayısıyla YÖK'ü temsil etmemektedirler. 

3. Genel Kurulda TÜRMOB temsilcisi de bulunmamaktadır. Tasarının 26. maddesinde yer alan 
"Sürekli Kurul"da görev alan TÜRMOB, Kurumun Genel Kurulunda da temsil edilmelidir. 

4. Tasarının 5/d bendinde "En fazla üyeye sahip ilk üç işveren sendikası konfederasyonları"ndan 
söz etmektedir. Oysa Türkiye'de sadece bir işveren sendikası konfederasyonu bulunmaktadır... 

5. Üç sosyal sigorta kuruluşu ile primsiz ödemeleri de bünyesine alan bir Başkanlığın Teftiş 
Kurulunun olmaması düşünülemez. Bu bağlamda bir "Teftiş Kurulu Başkanlığının oluşturulması 
gerekmektedir. Her ne kadar Tasarının 12 ve 17. maddelerinde "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı" 
oluşturulmuşsa da bunun, Teftiş Kurulu Başkanlığı olmadığı açıktır. Doğrudan Başkana bağlı bir 
Teftiş Kurulunun olması, hem sistemin daha sağlıklı denetimine olanak sağlayacak hem de birikim
li insan kaynağı açısından Kuruma katkı sağlayacaktır. 

6. Tasarıda yer alan Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü göstermelik bir Genel Müdürlük ol
manın ötesine geçememektedir. Bu Genel Müdürlüğün bünyesine "Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Fonu"nun da alınması gerekirdi. Bu haliyle sosyal güvenlikte çok başlılık sürmektedir. 

7. Benzer bir durum "Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü" için geçerlidir. Bu Kurumun da 
aynı çatı altına alınması gerekirdi. Nitekim işsizlik sigortası primlerini yeni oluşturulan Başkanlık 
toplayacaktır... Bu düzenlemenin göz ardı edilmesi de çok başlılığın sürdüğünü göstermektedir... 

8. Devralınacak Kurum taşınmazlarının satış için Millî Emlak Genel Müdürlüğünün devreye 
konulması doğru bir uygulama değildir. Bu satışları Kurum kendisi de yapabilir. Kaldı ki belli bir 
süre sonra satılmayan taşınmazların tekrar Kuruma iade edilmesi düzenlemeyi tartışılır hale 
getirecektir. Aynı şekilde otel ve iştiraklerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca satışa çıkarılması 
da doğru bir uygulama olmadığı açıktır. Çünkü Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, yaptığı satışlar 
dolayısıyla kamuoyunda tartışma konusu olmakta ve güven vermemektedir. 

Ali Kemal Kumkumoğlu Kemal Kılıçdaroğlu 
İstanbul İstanbul 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kuruluş, Tanımlar ve Görevler 
Amaç ve kuruluş 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, Sosyal 

Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilat, görev 
ve yetkilerine ilişkin hususları düzenlemektir. 

Bu Kanun ile Kuruma görev ve yetki 
veren diğer kanunların hükümlerini uygulamak 
üzere; kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali 
açıdan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan 
durumlarda özel hukuk hükümlerine tabi Sos
yal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Kurum, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili 
kuruluşudur. Kurumun merkezi Ankara'dadır. 

Kurum, Sayıştay'ın denetimine tabidir. 

Tanımlar 
MADDE 2.- Bu Kanunda geçen; 
a) Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığını, 
b) Bakan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanını, 
c) Kurum : Sosyal Güvenlik Kurumunu, 
ç) Kurul: Sosyal Güvenlik Yüksek Danış

ma Kurulunu, 
d) Yönetim Kurulu : Sosyal Güvenlik 

Kurumu Yönetim Kurulunu, 
e) Başkanlık : Sosyal Güvenlik Kurumu 

Başkanlığını, 
f) Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Baş

kanını, 
g) Genel müdürler : Sosyal Sigortalar 

Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel 
Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve 
Hizmet Sunumu Genel Müdürünü, 

ifade eder. 
Kurumun amacı ve görevleri 
MADDE 3.- Kurumun temel amacı; sos

yal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, 
kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan sür-

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler 
Amaç ve kuruluş 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, Sosyal 

Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilat, görev 
ve yetkilerine ilişkin usûl ve esasları düzen
lemektir. 

Bu Kanun ile Kuruma görev ve yetki 
veren diğer kanunların hükümlerini uygulamak 
üzere; kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî 
açıdan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan 
durumlarda özel hukuk hükümlerine tabi Sos
yal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Kurum, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili 
kuruluşudur. Kurumun merkezi Ankara'dadır. 

Kurum, Sayıştay'ın denetimine tabidir. 
Tanımlar 
MADDE 2.- Bu Kanunda geçen; 
a) Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığını, 
b) Bakan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanını, 
c) Kurum : Sosyal Güvenlik Kurumunu, 
ç) Genel Kurul: Sosyal Güvenlik Kurumu 

Genel Kurulunu, 
d) Yönetim Kurulu : Sosyal Güvenlik 

Kurumu Yönetim Kurulunu, 
e) Başkanlık : Sosyal Güvenlik Kurumu 

Başkanlığını, 
f) Başkan : Sosyal Güvenlik Kurumu Baş

kanını, 
g) Genel müdürler : Sosyal Sigortalar 

Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel 
Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve 
Hizmet Sunumu Genel Müdürünü, 

ifade eder. 
Kurumun amacı ve görevleri 
MADDE 3.- Kurumun temel amacı; sos

yal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, 
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dürülebilir çağdaş standartlarda sosyal güven
lik sistemini yürütmektir. 

Kurumun görevleri şunlardır: 
a) Ulusal kalkınma strateji ve 

politikalarını, yıllık uygulama programlarını ve 
hükümet programını dikkate alarak sosyal 
güvenlik politikalarını uygulamak, bu 
politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapmak, 

b) Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri 
hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendir
mek ve haklarının kullanılmasını ve yüküm
lülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak, 

c) Kurumda bilgiye dayalı yönetim sis
temini kurarak sürekli geliştirmek, 

ç) Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; Av
rupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarını 
yürütmek, 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı 
Kanun hükümleri çerçevesinde uluslararası 
kuruluşlar ve diğer devletlerle işbirliği yapmak, 
her türlü dış ilişkileri, ikili ve çok taraflı andlaş-
ma müzakerelerini yürütmek, usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş uluslararası andlaşmaları 
uygulamak, 

d) Sosyal güvenlik alanında, kamu 
idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini 
sağlamak, 

e) Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma 
verilen görevleri yapmak. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kurumun Organları ve Görevleri 

Kurumun organları 
MADDE 4.- Kurum aşağıdaki organlardan 

oluşur: 
a) Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma 

Kurulu, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Başkanlık. 
Kurumun teşkilat yapısı ekli (I) sayılı cet

velde gösterilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sür
dürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güven
lik sistemini yürütmektir. 

Kurumun görevleri şunlardır: 
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları 

ile yıllık uygulama programlarını dikkate 
alarak sosyal güvenlik politikalarını uy
gulamak, bu politikaların geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar yapmak, 

b) Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri 
hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendir
mek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülük
lerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak, 

c) Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; 
uluslararası gelişmeleri izlemek, Avrupa Birliği 
ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, 
yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik 
sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları 
yürütmek, usulüne göre yürürlüğe konulmuş 
uluslararası antlaşmaları uygulamak, 

ç) Sosyal güvenlik alanında, kamu 
idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini 
sağlamak, 

d) Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma 
verilen görevleri yapmak. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kurumun Organları ve Görevleri 

Kurumun organları 
MADDE 4.- Kurum, aşağıdaki organlar

dan oluşur: 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Başkanlık. 
Kurumun teşkilât yapısı ekli (I) sayılı cet

velde gösterilmiştir. 
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Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma 
Kurulunun teşkili, görevleri ve toplanması 

MADDE 5.- Sosyal Güvenlik Yüksek 
Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanının veya Bakanlık Müsteşarının başkan
lığında; 

a) İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafın
dan en az genel müdür düzeyinde görevlen
dirilecek birer temsilci, Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürü ile Özürlüler 
İdaresi Başkanından, 

b) Sayıştay Başkanlığınca görevlen
dirilecek bir temsilci ile iş ve sosyal güvenlik 
hukuku alanında Bakan tarafından belirlenecek 
öğretim üyesinden, 

c) Başkan, genel müdürler, Rehberlik ve 
Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı 
ile Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Baş
kanından, 

ç) İşveren, işçi ve kamu görevlileri sen
dikaları konfederasyonlan ile Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Bir
liği, Kurumdan aylık veya gelir almakta olan
ları temsil eden ve üye sayıları en fazla olan ilk 
iki kuruluş, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş-
hekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk 
Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Türkiye 
Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve 
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği baş
kanlarından, 

oluşur. 
Kurulun görevleri şunlardır: 
a) Sosyal güvenlik politikaları ve bunların 

uygulamaları hakkında görüş ve önerilerde 
bulunmak, 

b) Kurumun bütçe ve bilançolarını, 
faaliyet raporlarını, performans programlarını, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Genel Kurulun oluşumu, görevleri ve 
toplanması 

MADDE 5.- Genel Kurul, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanının veya görevlendireceği 
bir yetkilinin başkanlığında; 

a) Sayıştay Başkanlığı, Milli Savunma 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğü.Türkiye İş Kurumu Genel Müdür
lüğü ile öğretim üyeleri arasından Yüksek Öğ
retim Kurulu tarafından görevlendirilecek birer 
temsilciden, 

b) İş ve/veya Sosyal Güvenlik Hukuku 
alanında Bakan tarafından belirlenecek iki öğ
retim üyesinden, 

c) Başkan, genel müdürler, Strateji Geliş
tirme Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı ile 
Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanından, 

ç) En fazla üyeye sahip ilk üç işveren sen
dikası konfederasyonlan tarafından üye işveren 
sendikalarına bağlı işyerlerinde çalışan toplam 
işçi sayısıyla orantılı olarak belirlenen 9 temsil
ciden, 

d) En fazla üyeye sahip ilk üç işçi sen
dikası konfederasyonları tarafından üye 
sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsil
ciden, 

e) En fazla üyeye sahip ilk üç kamu görev
lileri sendikası konfederasyonları tarafından 
üye sayılanna orantılı olarak belirlenen 9 tem
silciden, 

f) Kendi nam ve hesabına çalışanların üye 
olduğu kanunla kurulu en üst meslek kuruluş
larından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş 
tarafından üye sayılarına orantılı olarak belir
lenen 9 temsilciden, 

g) Kurumdan aylık veya gelir almakta 
olanlann üye olduğu en fazla üyeye sahip ilk üç 
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orta ve uzun vadeli gelir-gider dengesini, sigor
ta kolları itibarıyla yapılan en son aktüeryal 
hesap sonuçlarını değerlendirerek görüş oluş
turmak, 

c) Kurumun performans programlarında 
yer alan hedefleri ile sonuçlarını değerlen
direrek bir sonraki dönemin performans hedef
lerine ilişkin görüş oluşturmak, 

ç) Yönetim Kurulunun seçimle gelen asıl 
ve yedek üyelerini seçmek. 

Kurul yılda bir kez toplanır. Toplantı tarihi 
ve gündem en geç bir ay öncesinden ilgili 
kurum ve kuruluşlara bildirilir. Kurul, gerekli 
görüldüğünde Bakan veya üye tam sayısının 
üçte biri tarafından olağanüstü toplantıya çağ
rılabilir. Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının 
salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağ
lanamazsa bir ay sonra yapılacak ikinci toplan
tıda salt çoğunluk aranmaz. 

Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinden 
seçimle gelecekleri belirlemek amacıyla üç yıl
da bir seçim yapar. Bu amaçla; 

a) En fazla üyeye sahip ilk üç işveren sen
dikası konfederasyonları tarafından üye işveren 
sendikalarına bağlı işyerlerinde çalışan toplam 
işçi sayısıyla orantılı olarak belirlenen 9 temsil
ciden, 

b) En fazla üyeye sahip ilk üç işçi sendikası 
konfederasyonları tarafından üye sayılarına 
orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden, 

c) En fazla üyeye sahip ilk üç kamu görev
lileri sendikası konfederasyonları tarafından 
üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 tem
silciden, 

ç) Kendi nam ve hesabına çalışanları tem-
silen kanunla kurulu en üst meslek kuruluş
larından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş 
tarafından üye sayılarına orantılı olarak belir
lenen 9 temsilciden, 

d) Kurumdan aylık veya gelir almakta 
olanları temsilen en fazla üyeye sahip ilk üç 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak 
belirlenen 9 temsilciden, 

h) (ç), (d), (e) ve (f) bentleri dışında kalan 
ve kamu kurumu niteliğindeki en üst meslek 
kuruluşları tarafından görevlendirilecek birer 
temsilciden, 

oluşur. 
Genel Kurulun görevleri şunlardır: 
a) Sosyal güvenlik politikaları ve bunların 

uygulamaları hakkında görüş ve önerilerde 
bulunmak, 

b) Kurumun bütçe ve bilançolarını, 
faaliyet raporlarını, performans programlarını, 
orta ve uzun vadeli gelir-gider dengesini, sigor
ta kollan itibarıyla yapılan en son aktüeryal 
hesap sonuçlarını değerlendirerek görüş Oluş
turmak, 

c) Kurumun performans programlarında 
yer alan hedefleri ile sonuçlarını değerlen
direrek bir sonraki dönemin performans hedef
lerine ilişkin görüş oluşturmak, 

ç) Yönetim Kurulunun seçimle gelen asıl 
ve yedek üyelerini beşinci fıkrada belirtilen 
usule göre seçmek. 

Genel Kurul üç yılda bir kez toplanır. Top
lantı tarihi ve gündem en geç bir ay öncesinden 
ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Toplantı 
yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğun
luğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa 
bir ay sonra yapılacak ikinci toplantıda salt 
çoğunluk aranmaz. Genel Kurul, Bakan veya 
üye tam sayısının üçte biri tarafından olağanüs
tü toplantıya çağrılabilir. 

Genel Kurul kararları en geç iki hafta için
de, Genel Kurula katılan üyelere gönderilir ve 
kararlar Kurumca öncelikle dikkate alınır. 

Genel Kurulda birinci fıkranın; (ç) bendin
de sayılan temsilciler Yönetim Kurulu işveren 
temsilcisini, (d) bendinde sayılan temsilciler 
Yönetim Kurulu işçi temsilcisini, (e) bendinde 
sayılan temsilciler Yönetim Kurulu kamu 
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kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak 
belirlenen 9 temsilciden, 

oluşan üyeler Bakanlığa bildirilir. 
Dördüncü fıkranın; (a) bendinde sayılan 

temsilciler kendi aralarından Yönetim Kurulu 
işveren temsilcisini, (b) bendinde sayılan tem
silciler kendi aralarından Yönetim Kurulu işçi 
temsilcisini, (c) bendinde sayılan temsilciler 
kendi aralarından Yönetim Kurulu kamu 
görevlileri temsilcisini, (d) bendinde sayılan 
temsilciler kendi aralarından Yönetim Kurulu 
kendi nam ve hesabına çalışanlar temsilcisini, 
(e) bendinde sayılan temsilciler kendi araların
dan Yönetim Kurulu gelir ve aylık alanlar tem
silcisini, birer asıl ve birer yedek üye olarak 
seçerler. Seçim gizli oy, açık tasnif usulüne 
göre yapılır ve oy çokluğu ile karar verilir. 
Seçimler Bakanlık tarafından hazırlanacak 
yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre 
Bakanlık Müsteşarının başkanlığında yapılır. 

Kurulun sekreterya işlemleri Başkanlık 
tarafından yerine getirilir. Kurulun çalışmaları 
için yapılacak giderler Kurum bütçesine 
konulacak ödenekten karşılanır. 

Kurulun toplanmasına, çalışmasına, tem
silcilerin görevlendirilmesine ve diğer husus
lara ilişkin usul ve esaslar Kurumun önerisi 
üzerine Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. 

Yönetim Kurulunun teşkili ve üyeleri 
MADDE 6.- Yönetim Kurulu; 
a) Başkan, 
b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan

lığını temsilen Bakan tarafından atanan bir üye, 
c) Maliye Bakanlığını temsilen Maliye 

Bakanı tarafından atanan bir üye, 
ç) Sağlık Bakanlığını temsilen Sağlık 

Bakanı tarafından atanan bir üye, 
d) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar

lığını temsilen bağlı olduğu Bakan tarafından 
atanan bir üye, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

görevlileri temsilcisini, (f) bendinde sayılan 
temsilciler Yönetim Kurulu kendi nam ve 
hesabına çalışanlar temsilcisini, (g) bendinde 
sayılan temsilciler Yönetim Kurulu gelir ve ay
lık alanlar temsilcisini birer asıl ve birer yedek 
üye olarak seçerler. Seçim gizli oy, açık tasnif 
usulüne göre yapılır ve oy çokluğu ile karar 
verilir. Seçimler Bakanlık tarafından hazır
lanacak yönetmelikte belirlenen usûl ve esas
lara göre yapılır. 

Genel Kurulun sekreterya işlemleri Baş
kanlık tarafından yerine getirilir. Genel 
Kurulun çalışmaları için yapılacak giderler 
Kurum bütçesine konulacak ödenekten kar
şılanır. 

Genel Kurulun toplanmasına, çalışmasına, 
temsilcilerin görevlendirilmesine ve diğer 
hususlara ilişkin usûl ve esaslar Kurumun 
önerisi üzerine Bakanlıkça çıkanlacak yönet
melikle düzenlenir. 

Yönetim Kurulunun oluşumu ve üyeleri 
MADDE 6.- Yönetim Kurulu bir karar or

ganı olup, Kurumun en yüksek karar, yetki ve 
sorumluluğunu taşır. Yönetim Kurulu; 

a) Başkan, 
b) Başkanın teklifi üzerine Bakan tarafın

dan görevlendirilen bir başkan yardımcısı, 
c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan

lığını temsilen Bakan tarafından atanan bir üye, 
ç) Maliye Bakanlığını temsilen Maliye 

Bakanı tarafından atanan bir üye, 
d) Hazine Müsteşarlığını temsilen bağlı ol

duğu Bakan tarafından atanan bir üye, 
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e) Hazine Müsteşarlığını temsilen bağlı ol
duğu Bakan tarafından atanan bir üye, 

f) İşverenleri temsilen seçilecek bir üye, 
g) İşçileri temsilen seçilecek bir üye, 
ğ) Kamu görevlilerini temsilen seçilecek 

bir üye, 
h) Kendi nam ve hesabına çalışanları tem

silen seçilecek bir üye, 
ı) Kurumdan gelir veya aylık alanları tem

silen seçilecek bir üye, 
olmak üzere 11 üyeden teşekkül eder. Baş

kan, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. 
Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri 
arasından birini İkinci Başkan olarak seçer. 

Yönetim Kurulu en az iki haftada bir defa 
ve asgari altı üye ile toplanır. Kararlar toplan
tıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. 
Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın 
bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gerekli 
görüldüğünde Başkanın veya beş üyenin talebi 
ile Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağ
rılabilir. 

Başkan dışındaki Yönetim "Kurulu 
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Mazeretsiz 
olarak; arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl 
içinde toplam altı toplantıya katılmayanlar, 
Yönetim Kurulu üyeliğine atanma ya da seçil
me şartlarını yitirenler ile atandıktan veya 
seçildikten sonra bu şartları taşımadığı an
laşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer. 
Seçilen üyelerden herhangi bir nedenle 
Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerleri, 
yedek üyeler tarafından doldurulur. Bu şekilde 
göreve gelen üyeler, yerlerini aldıkları üyenin 
görev süresini tamamlar. Süreleri biten üyeler 
yeni üyeler atanıncaya veya seçilinceye kadar 
görevlerine devam ederler. Atanan üyelerden 
herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği 
sona erenlerin yerlerine en geç bir ay içinde 
kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir atama 
yapılır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

e) İşverenleri temsilen seçilecek bir üye, 
f) İşçileri temsilen seçilecek bir üye, 
g) Kamu görevlilerini temsilen seçilecek 

bir üye, 
h) Kendi nam ve hesabına çalışanları tem

silen seçilecek bir üye, 
ı) Kurumdan gelir veya aylık alanları tem

silen seçilecek bir üye, 
olmak üzere 10 üyeden oluşur. Başkan, 

Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Yönetim 
Kuruluna, Başkanın bulunmadığı hallerde Baş
kana vekalet eden kişi başkanlık eder. Yönetim 
Kurulu üyesi başkan yardımcısının bulun
madığı hallerde, Başkan tarafından görevlen
dirilen başkan yardımcısı Yönetim Kuruluna 
katılır. 

Yönetim Kurulu en az haftada bir defa ve 
asgari altı üye ile toplanır. Kararlar toplantıya 
katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda 
eşitlik olması halinde, Başkanın bulunduğu 
taraf çoğunluk sayılır. Gerekli görüldüğünde 
Başkanın veya altı üyenin talebi ile Yönetim 
Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 

Başkan ve başkan yardımcısı dışındaki 
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl
dır. Geçerli bir mazereti olmaksızın; arka arkaya 
üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam altı top
lantıya katılmayanlar, Yönetim Kurulu 
üyeliğine atanma ya da seçilme şartlarını 
yitirenler ile atandıktan veya seçildikten sonra 
bu şartları taşımadığı anlaşılanların üyelikleri 
kendiliğinden sona erer. Geçerli bir mazereti ol
maksızın; arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl 
içinde toplam altı toplantıya katılmayanların 
durumu, Yönetim Kurulu kararıyla tespit 
edilerek Bakanlığa bildirilir. Seçilen üyelerden 
herhangi bir nedenle görev süresinden önce 
Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerleri, 
yedek üyeler tarafından doldurulur. Bu şekilde 
göreve gelen üyeler, yerlerini aldıkları üyenin 
görev süresini tamamlar. Süreleri biten üyeler 
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Yönetim Kurulu üyeliğine atanacak veya 
seçileceklerin 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), 
(4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde 
sayılan şartları taşımaları gerekir. Atama ile 
gelen Yönetim Kurulu üyeleri için ayrıca, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci 
maddesinin (B) bendinde sayılan şekilde en az on 
iki yıl çalışmış olması ve en az dört yıllık eğitim 
veren yüksek öğretim kurumlarından veya bun
lara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim 
kurumlarından mezun olmaları şartı aranır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı 
alt bendinde öngörülen suçlarla ilgili olarak 
haklarında ceza davası açılan üyelerden görevi 
başında kalması sakıncalı görülenler, Bakan 
tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılabilir. 
Görevden uzaklaştırılan üyeler hakkında 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili 
hükümleri uygulanır. Bu şekilde geçici olarak 
boşalan üyeliklere, tedbiren görevden uzaklaş
tırılan üye göreve dönünceye ve her halükârda 
söz konusu üyenin üyelik süresini geçmemek 
üzere seçimle gelen üyeler yerine yedek üyeler
den doldurulur, atama ile gelen üyelerin yerine 
ise yeni atama yapılır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

yeni üyeler atanıncaya veya seçilinceye kadar 
görevlerine devam ederler. Atanan üyelerden 
herhangi bir nedenle görev süresinden önce 
Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerlerine 
en geç bir ay içinde kalan süreyi tamamlamak 
üzere aynı usûlle yeni bir atama yapılır. Atama 
ile gelen Yönetim Kurulu üyelerinden görevi 
sona erenler, otuz gün içinde eski kurumlarına 
başvurmaları halinde atamaya yetkili makam 
tarafından en geç bir ay içinde mükteseplerine 
uygun kadroya atanırlar. Atama gerçekleşin
ceye kadar bunların Yönetim Kurulu üyesi kad
rolarına bağlı olarak almakta oldukları malî 
haklarının ödenmesine devam olunur. 

Başkan ve başkan yardımcısı dışındaki 
atama ile gelen Yönetim Kurulu üyelerinin 
kurumlan ile ilişiği kesilir. 

Yönetim Kurulu üyeliğine atanacak veya 
seçileceklerin 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 
(1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde 
sayılan şartları taşımaları gerekir. Ancak seçim
le gelen Yönetim Kurulu üyeleri için 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 68 inci mad
desinin (B) bendinde sayılan şartlar aranmaz. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı 
alt bendinde öngörülen suçlarla ilgili olarak 
haklarında ceza davası açılan üyelerden görevi 
başında kalması sakıncalı görülenler, Bakan 
tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılabilir. 
Görevden uzaklaştırılan üyeler hakkında 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili 
hükümleri uygulanır. Bu şekilde geçici olarak 
boşalan üyeliklere, tedbiren görevden uzaklaş
tırılan üye göreve dönünceye ve söz konusu 
üyenin üyelik süresini geçmemek üzere, seçim
le gelen üyeler yerine yedek üyelerden dol
durulur, atama ile gelen üyelerin yerine ise 
atamaya yetkili makam tarafından görevlendir
me yapılır. 
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Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 7.- Yönetim Kurulunun görev

leri şunlardır: 
a) Kurum bütçesini, bilançosunu, gelir 

gider tablolannı, Kurum bütçesindeki bölümler 
içinde aktarmaları, bu bölümler arasındaki ek ve 
olağanüstü ödenek tekliflerini karara bağlamak. 

b) Kurumun sigorta kollan itibarıyla hazır
lanacak aktüeryal hesaplarına ilişkin raporları 
değerlendirerek finansman dengesinin üçer ay
lık ve yıllık gerçekleşmelerini izlemek, alın
ması gereken tedbirleri kararlaştırmak, 

c) Kurumca çıkarılacak yönetmelikleri 
karara bağlamak, 

ç) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyannca 
belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her 
yıl artırılmak üzere bedeli bir milyon Yeni Türk 
Lirasından fazla olan; kiralama, kiraya verme, 
satış, alım, devir, takas, inşaat, taşınmazların 
ferağı, yapım ve diğer işlere ilişkin sözleşmeler 
hakkında karar vermek, 

d) Kurum personeline ödenecek ek ödeme, 
ikramiye ve fazla mesai ücretine ilişkin usul ve 
esasları belirlemek, 

e) Kurum için takibinde yarar görülmeyen 
hallerde; yılı merkezi yönetim bütçe kanununda 
gösterilen miktara kadar olan dava ve icra takip
lerinden sarfınazar veya feragat edilmesi ile bun
lara ait meblağın terkini hususunda karar ver
mek, Kurumun leh ve aleyhindeki dava ve takip
lerin sulh yolu ile çözümlenmesine karar vermek, 

f) Kurumun performans hedef, gösterge ve 
programı ile hizmet kalite standartlarını karara 
bağlamak, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Toplantılara iştirak eden Yönetim Kurulu 
Başkan ve üyelerine, bu görevleri nedeniyle 
ayrıca, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine 
göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu 
başkan ve üyelerine ödenen miktarlarda her ay 
ücret ödenir. 

Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 7.- Yönetim Kurulunun görev

leri şunlardır: 
a) Kurum bütçesini, bilançosunu, gelir-

gider tablolannı, Kurum bütçesindeki bölümler 
içinde aktarmaları, bu bölümler arasındaki ek ve 
olağanüstü ödenek tekliflerini karara bağlamak. 

b) Kurumun sigorta kolları itibarıyla hazır
lanacak aktüeryal hesaplarına ilişkin raporları 
değerlendirerek finansman dengesinin üçer ay
lık ve yıllık gerçekleşmelerini izlemek, alın
ması gereken tedbirleri kararlaştırmak, Genel 
Kurula sunulacak aktüeryal hesaplara ilişkin 
raporları gerektiğinde bağımsız kuruluşlara in
celetmek. 

c) Genel müdürlükler ile Strateji Geliştir
me Başkanlığı bünyesindeki daire başkanlık
larının, taşrada ise sosyal güvenlik merkez
lerinin kurulmasına veya kapatılmasına karar 
vererek Bakan onayına sunmak. 

ç) Kurum tarafından çıkarılacak yönet
melikleri karara bağlamak. 

d) Her türlü kiralama sözleşmesi hakkında 
karar vermek, 213 sayılı Vergi Usûl Kanunu 
uyannca belirlenen yeniden değerleme oranı 
kadar her yıl artırılmak üzere bedeli beş yüz bin 
Yeni Türk Lirasından fazla olan her türlü; 
kiraya verme, satış, alım, devir, takas, inşaat, 
taşınmazların ferağı, yapım ve diğer işlere iliş
kin karar vermek, ihale komisyonu kararlarını 
onaylamak. 

e) Kurum personeline ödenecek ek ödeme, 
ikramiye ve fazla mesai ücretine ilişkin usûl ve 
esasları belirlemek. 
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g) Her yıl için, prim borcu kamuoyuna 
açıklanacak işverenlerin belirlenmesine esas 
olmak üzere asgari borç tutarını belirlemek, 

ğ) Kurum alacaklarının tahsilat işlemleri 
ile diğer kanunlarla tahakkuk ve tahsilat yetkisi 
Kuruma verilen alacakların icra ve tahsilat iş
lemlerinin, kısmen veya tamamen kamu gelir
lerinin toplanması ve takibinden sorumlu olan 
kamu idarelerinden hizmet almak suretiyle ger
çekleştirilmesine karar vererek Bakan onayına 
sunmak, 

h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Yönetim Kurulunun toplanması ile çalış

masına ilişkin usul ve esaslar, Yönetim 
Kurulunun önerisi ve Bakanın onayı ile 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

f) Kurum yararının bulunması halinde; yılı 
merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen 
miktara kadar olan hak ve alacakların terkinine 
karar vermek, prim ve primlerden kaynaklanan 
alacaklar hariç olmak üzere, uyuşmazlıkların 
dava açılmadan veya icra takibi yapılmadan uz
laşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, 
Kurum tarafından veya Kuruma karşı açılan 
dava veya icra takiplerinin uzlaşma veya tah
kim yoluyla çözümlenmesine, sulhe, kabule, 
feragate ve kanun yollarına başvurulmamasına 
karar vermek. 

g) Kurumun performans hedef, gösterge 
ve programı ile hizmet kalite standartlarını 
karara bağlamak. 

h) Her yıl için, prim borcu kamuoyuna 
açıklanacak işverenlerin belirlenmesine esas 
olmak üzere asgari borç tutarım belirlemek. 

ı) Kurum alacaklarının tahsilat işlemleri 
ile diğer kanunlarla tahakkuk ve tahsilat yetkisi 
Kuruma verilen alacakların tahsilat işlem
lerinin, kısmen veya tamamen kamu gelir
lerinin toplanması ve takibinden sorumlu olan 
kamu idarelerinden hizmet almak suretiyle ger
çekleştirilmesine karar vererek Bakan onayına 
sunmak. 

i) Kurumun dava ve icra takipleri için 
vekâlet akdi yoluyla avukat çalıştırılmasına, 
özel uzmanlık gerektiren ve geçici nitelikteki 
işler için ise hizmet satın alınması yoluyla yer
li veya yabancı uzman çalıştırılmasına karar 
vermek, bunların sözleşme şartlarını ve avukat
lara ödenecek ücretleri belirlemek. 

j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Yönetim Kurulunun çalışma usûl ve esas

larıyla, bu Kanunun altıncı ve yedinci mad
delerin uygulanmasına ilişkin hususlar, 
Yönetim Kurulu kararı ve Bakan onayı ile 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Başkanlık Teşkilatı 

Teşkilat 
MADDE 8.- Başkanlık teşkilatı merkez ve 

taşra teşkilatından meydana gelir. 
Merkez teşkilatı 
MADDE 9.- Başkanlık merkez teşkilatı, 

ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı 
hizmet birimlerinden meydana gelir. 

Başkan 
MADDE 10.- Başkanlığın en üst amiri 

olan Başkan, Başkanlık icraatından ve emri al
tındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Bakana 
karşı sorumlu olup aşağıdaki görev, yetki ve 
sorumluluklara sahiptir: 

a) Kurumu Anayasaya, kanunlara, 
hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca 
belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak 
yönetir. 

b) Kurumun görev alanına giren hususlar
da politika ve stratejiler geliştirir, bunlara uy
gun yıllık amaç ve hedefler oluşturur, perfor
mans ölçütleri belirler, Başkanlığın bütçesini 
hazırlar, gerekli yasal ve idari düzenleme çalış
malarını yapar. Belirlenen stratejiler, amaçlar 
ve performans ölçütleri doğrultusunda uy
gulamayı koordine eder, izler ve değerlendirir. 

c) Kurumun faaliyetlerini ve işlemlerini 
denetler, yönetim sistemlerini gözden geçirir, 
kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin et
kililiğini gözetir ve yönetimin geliştirilmesini 
sağlar. 

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulan
masını sağlar. 

d) Adlî ve idarî makamlara, gerçek ve 
tüzel kişilere karşı Kurumu temsil eder. 

e) Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belir
lediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik kural
ları belirleyerek personele ve Kurumun ilişkili 
olduğu taraflara duyurur ve personelin bu 
kurallara uygun hareket etmesini sağlar. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Başkanlık Teşkilâtı 

Teşkilât 
MADDE 8.- Başkanlık teşkilâtı, merkez 

ve taşra teşkilâtından meydana gelir. 
Merkez teşkilâtı 
MADDE 9.- Başkanlık merkez teşkilâtı, 

ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı 
hizmet birimlerinden meydana gelir. 

Başkan 
MADDE 10.- Başkanlığın en üst amiri 

olan Başkan, Başkanlık icraatından ve emri al
tındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Yönetim 
Kuruluna karşı sorumlu olup aşağıdaki görev, 
yetki ve sorumluluklara sahiptir: 

a) Kurumu; Anayasaya, kanunlara, ulusal 
kalkınma planına, yıllık uygulama program
larına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen 
politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek. 

b) Kurumun görev alanına giren hususlar
da politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara 
uygun yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, per
formans ölçütleri belirlemek, Başkanlığın büt
çesini hazırlamak, gerekli yasal ve idarî düzen
leme çalışmalarını yapmak, belirlenen 
stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğ
rultusunda uygulamayı koordine etmek, iz
lemek ve değerlendirmek. 

c) Kurumun faaliyetlerini ve işlemlerini 
denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçir
mek, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin et
kililiğini gözetmek ve yönetimin geliştiril
mesini sağlamak. 

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulan
masını sağlamak. 

d) Adlî ve idarî makamlara, gerçek ve 
tüzel kişilere karşı Kurumu temsil etmek. 

e) Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belir
lediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik kural
ları belirleyerek, personele ve Kurumun ilişkili 
olduğu taraflara duyurmak ve personelin bu 
kurallara uygun hareket etmesini sağlamak. 
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f) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca 
belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her 
yıl artınlmak üzere bedeli bir milyon Yeni Türk 
Lirasına kadar olan; kiralama, kiraya verme, 
satış, alım, devir, takas, inşaat, taşınmazların 
ferağı, yapım ve diğer işlere ilişkin sözleşmeler 
hakkında karar verir, ihale ve komisyon karar
larını onaylar, bir milyon Yeni Türk Lirasının 
üzerinde olanlar için Yönetim Kuruluna öneride 
bulunur ve kendi limitleri dâhilinde merkez ve 
taşra teşkilatının harcama sınırlarını belirler. 

g) Ödeme tarihi altı aydan daha uzun süre 
gecikmiş ve Yönetim Kurulu tarafından her yıl 
için belirlenecek tutardan daha fazla prim bor
cu olan işverenleri her yıl kamuoyuna açıklar. 

ğ) Kurumun faaliyet alanına giren 
konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
ve koordinasyonu sağlar. 

Başkan yardımcıları 
MADDE 11.- Başkana yardımcı olmak 

üzere üç başkan yardımcısı atanabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ana Hizmet Birimleri 

Ana hizmet birimleri 
MADDE 12.- Başkanlığın ana hizmet 

birimleri şunlardır: 
a) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, 
b) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, 
c) Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü, 
ç) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü, 
d) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı 
e) Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Baş

kanlığı. 
Her bir genel müdürlük bünyesinde 

Yönetim Kurulu karan ile en fazla 8 adet daire 
başkanlığı kurulabilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

f) 213 sayılı Vergi Usûl Kanunu uyannca 
belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her 
yıl artınlmak üzere bedeli beş yüz bin Yeni 
Türk Lirasına kadar olan; kiraya verme, satış, 
alım, devir, takas, inşaat, taşınmazların ferağı, 
yapım ve diğer işlere ilişkin sözleşmeler hak
kında karar vermek, ihale komisyonu karar
larını onaylamak, beş yüz bin Yeni Türk 
Lirasının üzerinde olanlar için Yönetim 
Kuruluna öneride bulunmak ve kendi limitleri 
dâhilinde merkez ve taşra teşkilâtının harcama 
sınırlarını belirlemek. 

g) Ödeme tarihi altı aydan daha uzun süre 
gecikmiş ve Yönetim Kurulu tarafından her yıl 
için belirlenecek tutardan daha fazla prim bor
cu olan işverenleri, yönetmelikle belirlenen 
usûl ve esaslara göre her yıl kamuoyuna açık
lamak. 

h) Kurumun faaliyet alanına giren 
konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
ve koordinasyonu sağlamak. 

Başkan yardımcıları 
MADDE 11.- Görevlerin yürütülmesinde 

Başkana yardımcı olmak üzere üç başkan yar
dımcısı görevlendirilir. Başkan yardımcıları, 
Başkana karşı sorumludur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ana Hizmet Birimleri 

Ana hizmet birimleri 
MADDE 12.- Başkanlığın ana hizmet 

birimleri şunlardır: 
a) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü 
b) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 
c) Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü 
ç) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü 
d) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 
e) Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Baş

kanlığı 
Her bir genel müdürlük bünyesinde, 

Yönetim Kurulu karan ile en fazla 8 adet daire 
başkanlığı kurulabilir. 
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Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü 
MADDE 13.- Sosyal Sigortalar Genel 

Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Sosyal güvenlik kanunlarında genel 

sağlık sigortası ve primsiz ödemeler dışındaki 
konularda verilen görevleri yapmak, 

b) Kurumun tahsil edilemeyen prim ve 
diğer alacaklarını gecikme süresi ve miktarına 
göre sınıflandırarak takibine öncelik vermek, 
süresi içerisinde tahsil edilemeyen prim ve 
diğer alacaklar ile ilgili olarak borçlular hak
kında gerekli idari ve icra takibatı yapmak, 

c) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun 
gereği tahsil edilmesi gereken işsizlik sigortası prim
lerinin tahakkuk, tahsil ve takip işlemlerini yapmak, 

ç) Yönetim Kurulunca gerekli görülen 
durumlarda süresinde ödenmeyen Kurum 
alacaklarının tahsilat işlemleri ile diğer kanun
larla tahakkuk ve tahsilat yetkisi Kuruma 
verilen alacakların icra ve tahsilat işlemlerini, 
yapılacak protokoller çerçevesinde kısmen 
veya tamamen kamu gelirlerinin toplanması ve 
takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden 
hizmet almak suretiyle gerçekleştirmek, 

d) Kapsamda olduğu halde tescili yapıl
mayan sigortalıların, genel sağlık sigor
talılarının ve işyerlerinin işlemlerini resen 
sonuçlandırmak, kayıt dışı çalışmanın önlen
mesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, 
aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek 
kuruluşları ve her türlü gerçek ve tüzel kişiler
le sigortalılık ve işyeri denetimi, veri paylaşımı 
ve kontrolü konusunda işbirliği yapmak, 
projeler oluşturmak, geliştirmek ve uygulamak, 

e) Sigortalıları, hak sahiplerini ve işveren
leri sosyal güvenlik mevzuatından doğan hak
ları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim 
araçları ile bilgilendirmek, 

f) Kurum için yarar görülmeyen hallerde 
icra takiplerinden vazgeçilmesi, bunlara ait 
alacakların terkini, Kurum lehinde ve aleyhin
de açılmış icra takiplerinin uzlaşma veya tah
kim yolu ile çözümü hakkında Yönetim 
Kuruluna görüş ve öneride bulunmak, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü 
MADDE 13.- Sosyal Sigortalar Genel 

Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Sosyal güvenlik mevzuatında genel sağ

lık sigortası ve primsiz ödemeler dışındaki 
konularda verilen görevleri yapmak. 

b) Kurumun prim tahsilatını yapmak, tah
sil edilemeyen prim ve prime ilişkin diğer 
alacakları gecikme süresi ve miktarına göre 
sınıflandırarak takibine öncelik vermek, süresi 
içerisinde tahsil edilemeyen prim ve prime iliş
kin diğer alacaklar ile ilgili olarak borçlular 
hakkında gerekli idarî ve icra takibatı ile bun
lardan kaynaklanan davaların kadrolu veya 
vekalet akdine dayanılarak çalıştırılacak söz
leşmeli avukatlarca, yetkili mercilerde her 
derecede takip edilmesini, savunmasını ve 
sonuçlandırılmasını sağlamak. 

c) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun 
gereği tahsil edilmesi gereken işsizlik sigortası 
primlerinin tahsil ve takip işlemlerini yapmak, 

ç) Yönetim Kurulunca gerekli görülen 
durumlarda, Kurumun süresinde ödenmeyen 
prim ve prime ilişkin alacakları ile diğer kanun
larla tahsil ve takip yetkisi Kuruma verilen 
alacakların tahsilat işlemlerini, yapılacak 
protokoller çerçevesinde kısmen veya 
tamamen kamu gelirlerinin toplanması ve 
takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden 
hizmet almak suretiyle gerçekleştirmek. 

d) Kapsamda olduğu halde tescili yapıl
mayan sigortalıların, genel sağlık sigor
talılarının ve işyerlerinin işlemlerini resen 
sonuçlandırmak, kayıtdışı çalışmanın önlen
mesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, 
aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek 
kuruluşları ve her türlü gerçek ve tüzel kişiler
le sigortalılık ve işyeri denetimi, veri paylaşımı 
ve kontrolü konusunda işbirliği yapmak, 
projeler oluşturmak, geliştirmek ve uygulamak. 

e) Sigortalıları, hak sahiplerini ve işveren
leri sosyal güvenlik mevzuatından doğan hak
ları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim 
araçları ile bilgilendirmek. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1102) 
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g) Görev konusuyla ilgili uygulamalan iz
lemek ve geliştirmek, 

ğ) Başkan tarafından verilecek benzer 
nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 
MADDE 14.- Genel Sağlık Sigortası 

Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Sosyal güvenlik kanunlarında genel 

sağlık sigortası ile ilgili konularda verilen 
görevleri yapmak, 

b) Genel sağlık sigortalıları ile hak sahip
lerinin hastalıklardan korunması amacıyla ilgili 
kamu idareleriyle kişisel koruyucu sağlık hiz
metleri politikalannın tespitine ve etkin bir 
şekilde uygulanmasına katkı sağlamak, 

c) Genel sağlık sigortalıları ile hak sahip
lerini ve işverenleri genel sağlık sigortası mev
zuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda 
her türlü iletişim araçları ile bilgilendirmek, 

ç) Görev konusuyla ilgili uygulamaları iz
lemek ve geliştirmek, 

d) Başkan tarafından verilecek benzer 
nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü 
MADDE 15.- Primsiz Ödemeler Genel 

Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Sosyal güvenlik kanunlannda primsiz 

ödemelere ilişkin konularda verilen görevleri 
yapmak, 

b) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanun, 
28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Kanun, 
3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun, 
28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun, 
28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun, 
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Kanun, 
11/10/1983 tarihli ve 2913 sayılı Kanun, 
16/12/1960 tarihli ve 168 sayılı Kanun hüküm
leri ile yılı bütçe kanunlarına ekli cetvellerde ve 
2330 sayılı Kanuna atıfta bulunan diğer kanun 
hükümlerine göre bedeli Hazine tarafından kar
şılanmak suretiyle kaldırılan Türkiye Cum-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

f) Görev konusuyla ilgili uygulamaları iz
lemek ve geliştirmek. 

g) Başkan tarafından verilecek benzer 
nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 
MADDE 14.- Genel Sağlık Sigortası 

Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Sosyal güvenlik mevzuatında genel sağ

lık sigortası ile ilgili konularda verilen görev
leri yapmak. 

b) Genel sağlık sigortalıları ile hak sahip
lerinin hastalıklardan korunması amacıyla ilgili 
kamu idareleriyle kişisel koruyucu sağlık hiz
metleri politikalarının tespitine ve etkin bir 
şekilde uygulanmasına katkı sağlamak. 

c) Genel sağlık sigortalıları ile hak sahip
lerini ve işverenleri genel sağlık sigortası mev
zuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda 
her türlü iletişim araçlan ile bilgilendirmek. 

ç) Görev konusuyla ilgili uygulamalan iz
lemek ve geliştirmek. 

d) Başkan tarafından verilecek benzer 
nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü 
MADDE 15.- Primsiz Ödemeler Genel 

Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Sosyal güvenlik mevzuatında primsiz 

ödemelere ilişkin konularda verilen görevleri 
yapmak. 

b) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanun, 
28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Kanun, 
3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun, 
28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun, 
28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun, 
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Kanun, 
11/10/1983 tarihli ve 2913 sayılı Kanun, 
16/12/1960 tarihli ve 168 sayılı Kanun hüküm
leri ile yılı bütçe kanunlarına ekli cetvellerde ve 
2330 sayılı Kanuna atıfta bulunan diğer kanun 
hükümlerine göre bedeli Hazine tarafından kar
şılanmak suretiyle bu Kanunla devredilen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1102) 
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huriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılması gereken tazminat ve yar
dım işlemleri ile bu kanunlar kapsamında 
bulunan er, erbaş ve sivil görevlilere yönelik 
aylık ve diğer ödemeleri yapmak, 

c) Görev konusuyla ilgili uygulamaları iz
lemek ve geliştirmek, 

ç) Başkan tarafından verilecek benzer 
nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü 
MADDE 16.- Hizmet Sunumu Genel 

Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Sosyal güvenlik merkezleri aracılığı ile 

Kurumun gerçek ve tüzel kişilere yönelik hiz
met sunumunun kesintisiz olarak yerine getiril
mesini sağlamak, 

b) Hizmet sunumuna ilişkin konularda 
Kurum performansının geliştirilmesine yönelik 
olarak ilgili birimler ile birlikte iş süreçlerini 
belirlemek, yürütülen işlerle ilgili verileri top
lamak, analiz etmek, elde ettiği sonuçları ilgili 
birimlerle paylaşarak iş süreçlerini geliştirmek, 

c) Taşra teşkilâtı birimlerinin kurulması ve 
kapatılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

ç) Kurum merkez ve taşra teşkilatının her 
türlü bilişim hizmetlerini yürütmek, 

d) Sosyal güvenlik veri tabanını oluştur
mak, diğer kamu idarelerinin veri tabanlan ile 
entegrasyonunu sağlamak, sosyal güvenlik veri 
tabanı bilgilerinin güncelliğini sağlamak ve 
Kurum faaliyetlerinin etkililiğini artıracak 
şekilde kullanıma sunmak, 

e) Kurum için gerekli yazılım ve donanım 
alt yapılarını planlamak, geliştirmek, kurmak, 
işletmek, yenilemek, bu alt yapıların güven
liğini ve sürekliliğini sağlamak üzere gerekli 
önlemleri almak, 

f) Görev konusuyla ilgili uygulamaları iz
lemek ve geliştirmek, 

g) Başkan tarafından verilecek benzer 
nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılması gereken taz
minat ve yardım işlemleri ile bu kanunlar kap
samında bulunan er, erbaş ve sivil görevlilere 
yönelik aylık ve diğer ödemeleri yapmak. 

c) Görev konusuyla ilgili uygulamaları iz
lemek ve geliştirmek. 

ç) Başkan tarafından verilecek benzer 
nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü 
MADDE 16.- Hizmet Sunumu Genel 

Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Kurumun gerçek ve tüzel kişilere 

yönelik hizmet sunumunun kesintisiz olarak 
yerine getirilmesini sağlamak. 

b) Hizmet sunumuna ilişkin konularda, 
performansın geliştirilmesine yönelik olarak il
gili birimler ile birlikte iş süreçlerini belir
lemek, yürütülen işlerle ilgili verileri toplamak, 
analiz etmek, elde ettiği sonuçları ilgili birim
lerle paylaşarak iş süreçlerini geliştirmek. 

c) Taşra teşkilâtı birimlerinin kurulması ve 
kapatılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

ç) Kurum merkez ve taşra teşkilatının her 
türlü bilişim hizmetlerini yürütmek. 

d) Sosyal güvenlik veri tabanını oluştur
mak, diğer kamu idarelerinin veri tabanları ile 
entegrasyonunu sağlamak, sosyal güvenlik veri 
tabanı bilgilerinin güncelliğini sağlamak ve 
Kurum faaliyetlerinin etkililiğini artıracak 
şekilde kullanıma sunmak. 

e) Kurum için gerekli yazılım ve donanım 
alt yapılarını planlamak, geliştirmek, kurmak, 
işletmek, yenilemek, bu alt yapıların güven
liğini ve sürekliliğini sağlamak üzere gerekli 
önlemleri almak. 

f) Görev konusuyla ilgili uygulamaları iz
lemek ve geliştirmek. 

g) Başkan tarafından verilecek benzer 
nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1102) 
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Rehberlik ve Denetim Başkanlığı 
MADDE 17.- Rehberlik ve Denetim Baş

kanlığının görevleri şunlardır: 
a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uy

gulanmasını önleyici, eğitici ve rehberlik yak
laşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denet
lemek, 

b) Kayıt dışı sigortalı çalıştırılması ve sos
yal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, 
bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetim
leri yürütmek ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri önermek, 

c) Prim ödeme yükümlülerinin faaliyet
lerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz et
mek, denetlenecek sektörleri her yıl için belir
lenecek risk değerlendirme kriterlerine göre 
sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin 
denetimine öncelik vermek, 

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve bel
geleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve 
toplamak, 

d) İşin yürürümü açısından gerekli olan as
gari işçilik tutarını tespit etmek, 

e) Yıl boyunca denetçiler tarafından 
düzenlenen raporların sonuçlarını değerlendir
mek, raporlar hakkında istatistik! bilgiler ile 
birlikte uygulamadaki sorunlara ve yapılması 
gereken mevzuat değişikliklerine ilişkin 
öneriler sunmak, 

f) Denetçiler tarafından yapılacak 
denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliş
tirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını 
sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, 
denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı 
tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler 
sunmak, 

g) Başkan tarafından verilecek benzer 
nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 
MADDE 17.- Rehberlik ve Teftiş Başkan

lığı, Başkan adına aşağıdaki rehberlik ve teftiş 
görevlerini yapar: 

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uy
gulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve 
rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir an
layışla denetlemek. 

b) Kayıtdışı istihdamı önlemek, sosyal 
sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu 
amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri 
yürütmek ve bu konularda alınması gerekli ted
birleri önermek. 

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve 
sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek 
sektörleri her yıl için belirlenecek risk değer
lendirme kriterlerine göre sınıflandırmak 
suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik 
vermek. 

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve bel
geleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve 
toplamak. 

d) İşin yürürümü açısından gerekli olan as
garî işçilik tutarını tespit etmek. 

e) Yıl boyunca denetçiler tarafından 
düzenlenen raporların sonuçlarını değerlendir
mek, raporlar hakkında istatistikî bilgiler ile 
birlikte uygulamadaki sorunlara ve yapılması 
gereken mevzuat değişikliklerine ilişkin 
öneriler sunmak. 

f) Kurumun merkez ve taşra teşkilatı ile 
personelinin idarî, malî ve hukukî işlemleri 
hakkında teftiş, inceleme ve soruşturma yap
mak, sosyal güvenlik mevzuatının verdiği yet
kiye dayanılarak Kurumla sözleşme yapmış 
gerçek ve tüzel kişiler hakkında ise inceleme ve 
soruşturma yapmak. 

g) Denetçiler tarafından yapılacak 
denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliş
tirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını 
sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, 
denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı 
tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler 
sunmak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1102) 
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Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Baş
kanlığı 

MADDE 18.- Aktüerya ve Fon Yönetimi 
Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Kurumun nakit ve benzeri varlıklarını 
fınansal araçlar vasıtasıyla değerlendirmek, 

b) Demografik ve finansman yönünden 
kısa, orta ve uzun vadeli aktüeryal esaslara göre 
projeksiyonlar yapmak, finansman, aktüerya ve 
fon yönetimi ile ilgili her türlü istatistiki bilgiyi 
derlemek, bu bilgileri değerlendirerek sonuç
larını ilgili birimlere bildirmek, 

c) Tahsilat ve ödemelerin hızlı, güvenli ve 
düşük maliyetli şekilde yapılması hususunda 
banka ve diğer fınansal kuruluşlarla protokol 
yapmak, 

ç) Finansman kaynakları ile yapılmakta 
olan ödemelerden yararlanma şartlan ve yar
dım tutarları arasındaki ilişkiyi inceleyerek tek
nik bilançoyu hazırlamak, 

d) Başkan tarafından verilecek benzer 
nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Danışma Birimleri 

Danışma birimleri 
MADDE 19.- Başkanlığın danışma birim

leri şunlardır: 
a) Strateji Geliştirme Başkanlığı, 
b) Hukuk Müşavirliği, 
c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

h) Başkan tarafından verilecek benzer 
nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

Sosyal güvenlik denetçi ve başdenetçi 
dolu kadrosunun yüzde onunu geçmemek ve 
Kurumun merkez ve taşra teşkilatı ile per
sonelinin idarî, malî ve hukukî konulardaki tef
tiş, inceleme ve soruşturmalarını yapmak üzere 
başdenetçiler arasından Rehberlik ve Teftiş 
Başkanının teklifi, Başkan onayı ile iki yıllık 
süreyle görevlendirme yapılabilir. 

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Baş
kanlığı 

MADDE 18.- Aktüerya ve Fon Yönetimi 
Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Kurumun nakit ve benzeri varlıklarını 
fınansal araçlar vasıtasıyla değerlendirmek. 

b) Nüfus yapısı ve finansman yönünden 
kısa, orta ve uzun vadeli aktüeryal esaslara göre 
projeksiyonlar yapmak, finansman, fon 
yönetimi ve aktüerya ile ilgili her türlü istatis
tiki bilgiyi derlemek, bu bilgileri değerlen
direrek sonuçlarını ilgili birimlere bildirmek. 

c) Tahsilat ve ödemelerin hızlı, güvenli ve 
düşük maliyetle yapılması hususunda banka ve 
diğer fınansal kuruluşlarla protokol yapmak. 

ç) Finansman kaynakları ile yapılmakta 
olan ödemelerden yararlanma şartlan ve yar
dım tutarları arasındaki ilişkiyi inceleyerek tek
nik bilançoyu hazırlamak. 

d) Başkan tarafından verilecek benzer 
nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Danışma Birimleri 

Danışma birimleri 
MADDE 19.- Başkanlığın danışma birim

leri şunlardır: 
a) Strateji Geliştirme Başkanlığı 
b) Hukuk Müşavirliği 
c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1102) 
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Strateji Geliştirme Başkanlığı 
MADDE 20.- Strateji Geliştirme Başkan

lığının görevleri şunlardır: 
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, 

yıllık program ve hükümet programı, 31 inci 
maddede belirtilen komisyon tarafından belir
lenen finansal hedefler ve Kurul kararlan çer
çevesinde, sosyoekonomik verileri de dikkate 
alarak Kurumun orta ve uzun vadeli sosyal 
güvenlik strateji ve politikalarını hazırlamak, 
amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları 
yapmak, 

b) Kurumun görev alanına giren konularda 
performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu 
kapsamda verilecek diğer görevleri yerine 
getirmek, 

c) Kurumun bütçesini stratejik plana ve 
yıllık hedeflere göre hazırlamak, Kurumun 
faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve 
değerlendirmek, 

ç) Kurumun yönetimi ile hizmetlerin geliş
tirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri 
toplamak, analiz etmek, yorumlamak, 

d) Üst yönetimin iç denetime yönelik iş
levinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için 
gerekli hazırlıkları yapmak, 

e) Kurumun görev alanına giren konular
da, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri in
celemek, alınması gerekli önlemleri önermek, 
Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hiz
metlerin etkililiğini ve hizmet alan kişilerin tat
min düzeyini analiz etmek ve genel araştır
malar yapmak, 

f) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanununun 60 inci maddesinde mali 
hizmetler birimine verilen görevleri yerine 
getirmek, 

g) Kurumun çalışma konuları ile ilgili 
bilimsel yayınları takip ve teşvik etmek, 

ğ) Kurumda yapılacak yeni düzenlemeler 
ve ihdas edilecek birimler için düzenleyici etki 
analizi yapmak, 

Türkiye Büyük Millet Mec 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 
MADDE 20.- Strateji Geliştirme Başkan

lığının görevleri şunlardır: 
a) Ulusal kalkınma planı, strateji ve 

politikaları, yıllık program, 33 üncü maddede 
belirtilen komisyon tarafından belirlenen finan
sal hedefler ve Yönetim Kurulu kararlan çer
çevesinde, sosyoekonomik verileri de dikkate 
alarak, Kurumun orta ve uzun vadeli sosyal 
güvenlik amaç, strateji ve politikalannı oluştur
mak üzere gerekli çalışmaları yapmak. 

b) Kurumun görev alanına giren konularda 
performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu 
kapsamda verilecek diğer görevleri yerine 
getirmek. 

c) Kurumun yönetimi ile hizmetlerin geliş
tirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri 
toplamak, analiz etmek, yorumlamak. 

ç) Kurumun görev alanına giren konular
da, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri in
celemek, alınması gerekli önlemleri önermek, 
Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hiz
metlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz 
etmek ve genel araştırmalar yapmak. 

d) 5018 sayılı Kamu malî Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile malî hizmetler birimine 
verilen görevleri yerine getirmek. 

e) Kurumun çalışma konulan ile ilgili 
bilimsel yayınlan takip ve teşvik etmek. 

f) Kurumda yapılacak yeni düzenlemeler 
ve ihdas edilecek birimler için düzenleyici etki 
analizi yapmak. 

g) Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; 
24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Dışişleri 
Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun hükümleri çerçevesinde, Avrupa Birliği 
ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, 
yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik 
sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları 
yürütmek. 

h) Başkan tarafından verilecek benzer 
nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde 
Yönetim Kurulu kararı ile en fazla 4 adet daire 
başkanlığı kurulabilir. 

(S. Sayısı: 1102) 
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h) Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; Av
rupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarını 
yürütmek, uluslararası kuruluşlar ve diğer dev
letlerle işbirliği yapmak, her türlü dış ilişkileri, 
ikili ve çok taraflı andlaşma müzakerelerini 
yürütmek, 

ı) Harcama birimleri tarafından hazırlanan 
birim faaliyet raporlarını da esas alarak 
Kurumun faaliyet raporunu ve istatistik yıl
lığını hazırlamak, 

i) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de 
içeren Kurum bütçesini, stratejik plan ve yıllık 
performans programına uygun olarak hazır
lamak ve Kurum faaliyetlerinin bunlara uygun
luğunu izlemek ve değerlendirmek, 

j) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe il
ke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama 
programı hazırlamak ve hizmet gereksinim
lerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere 
gönderilmesini sağlamak, 

k) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uy
gulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî 
istatistikleri hazırlamak, 

1) Kuruma bu Kanun ve diğer kanunlarla 
verilen tahsilat yetkisini yürütmek, bu amaçla 
Kurum tahsilatlarını ve ödemelerini yapmak, 

m) Kurumun muhasebe hizmetlerini 
yapmak, 

n) Kurumun yatırım programının hazırlan
masını koordine etmek, uygulama sonuçlarını 
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme 
raporunu hazırlamak, 

o) Kurumun diğer idareler nezdinde takibi 
gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve 
sonuçlandırmak, 

ö) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın 
uygulanması konusunda üst yöneticiye ve har
cama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve 
danışmanlık yapmak, 

p) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, 
r) Başkan tarafından verilecek benzer 

nitelikteki diğer görevleri yapmak. 
Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde 

Yönetim Kurulu kararı ile en fazla 4 adet daire 
başkanlığı kurulabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1102) 
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Hukuk Müşavirliği 
MADDE 21.- Hukuk Müşavirliğinin 

görevleri şunlardır: 
a) Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleş

tirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 
çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli 
hukuki teklifleri hazırlamak, Kurum, Kurum 
birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafın
dan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik, 
diğer mevzuat ve tip sözleşme taslaklan ile 
diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmek, 

b) Kurumun menfaatlerini koruyucu ve 
anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri 
zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin 
bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardım
cı olmak, 

c) Kurumun taraf olduğu davalarda Baş
kanlığı temsil etmek veya Başkanlıkça hizmet 
satın alma yoluyla temsil ettirilen davaların 
vekâlet akdine dayanılarak çalıştırılacak söz
leşmeli avukatlarca takip edilmesini ve bun
ların koordinasyonunu sağlamak, 

ç) Kurum tarafından talep edilen hukuki 
konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar 
doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, 

d) İhtilaflı konulan analiz ederek Kurumun 
taraf olduğu anlaşmazlıktan en aza indirecek 
tedbirlere ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak, 

e) Kurum için yarar görülmeyen hallerde 
dava ve kovuşturmalardan vazgeçilmesi, kanun 
yollarına başvurulmaması, bunlara ait alacak
ların terkini, Kurum lehinde ve aleyhinde açıl
mış dava ve kovuşturmalann uzlaşma veya tah
kim yolu ile çözümü hakkında görüş bildirmek, 

f) Başkan tarafından verilecek benzer 
nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
MADDE 22.- Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyet

leri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek 
usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Hukuk Müşavirliği 
MADDE 21.- Hukuk Müşavirliğinin 

görevleri şunlardır: 
a) Kurumun amaçlannı daha iyi gerçekleş

tirmek, mevzuata, plân ve programa uygun 
çalışmasını temin etmek amacıyla, gerekli 
hukukî teklifleri hazırlamak, Kurum birimleri 
ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik, diğer 
mevzuat ve tip sözleşme taslakları ile diğer 
hukukî konular hakkında görüş bildirmek. 

b) Kurumun menfaatlerini koruyucu ve an
laşmazlıktan önleyici hukukî tedbirleri zamanın
da almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara 
uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak. 

c) Kurumun taraf olduğu davalarda Başkan
lığı temsil etmek, prim ve prime ilişkin davalar 
hariç; Kurum tarafından veya Kurum aleyhine 
açılan davalar ile icra takiplerinin kadrolu avukat
lar veya Başkanlıkça vekâlet akdine dayanılarak 
çalıştınlacak sözleşmeli avukatlarca her derecede 
takip edilmesini, savunmasını, sonuçlandınl-
masını ve koordinasyonunu sağlamak. 

ç) Kurum tarafından talep edilen hukukî 
konular ile hukukî, malî ve cezaî sonuçlar 
doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek. 

d) İhtilaflı konulan analiz ederek Kurumun 
taraf olduğu anlaşmazlıkları en aza indirecek 
tedbirlere ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak. 

e) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (f) 
bendinde belirtilen hususlarda önerilerde 
bulunmak. 

f) Başkan tarafından verilecek benzer 
nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
MADDE 22.- Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyet

leri plânlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek 
usûl ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak. 
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b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 
Kanununa göre yapılacak bilgi edinme baş
vurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde 
sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak, 

c) Başkan tarafından verilecek benzer 
nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

ALTINCI BÖLÜM 
Yardımcı Hizmet Birimleri 

Yardımcı hizmet birimleri 
MADDE 23.- Kurumun yardımcı hizmet 

birimleri şunlardır: 
a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, 
b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı. 
tnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 
MADDE 24.- İnsan Kaynaklan Daire Baş

kanlığının görevleri şunlardır: 
a) Kurumun insan gücü politikası ve plan

laması konusunda çalışmalar yapmak, teklifler
de bulunmak, 

b) Kurum personelinin atama, nakil, sicil, 
terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlem
lerini yürütmek, 

c) Kurum teşkilatının eğitim planını hazır
lamak, uygulamak ve değerlendirmek, 

ç) Başkan tarafından verilecek benzer 
nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
MADDE 25.- Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her tür

lü yapma, yaptırma, satma, satmalma, kiralama, 
bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri her tür
lü idari ve mali hizmetleri yürütmek, 

b) Taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmak, 
c) Kurum sivil savunma ve seferberlik hiz

metlerini planlamak ve yürütmek, 
ç) Başkan tarafından verilecek benzer 

nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında 
Kanununa göre yapılacak bilgi edinme baş
vurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde 
sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak. 

c) Başkan tarafından verilecek benzer 
nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

ALTINCI BÖLÜM 
Yardımcı Hizmet Birimleri 

Yardımcı hizmet birimleri 
MADDE 23.- Kurumun yardımcı hizmet 

birimleri şunlardır: 
a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, 
b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 
însan Kaynakları Daire Başkanlığı 
MADDE 24.- İnsan Kaynakları Daire Baş

kanlığının görevleri şunlardır: 
a) Kurumun insan gücü plânlaması ve 

politikası konusunda çalışmalar yapmak, teklif
lerde bulunmak. 

b) Kurum personelinin atama, nakil, sicil, 
terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlem
lerini yürütmek. 

c) Kurum personelinin eğitim planını 
hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek. 

ç) Başkan tarafından verilecek benzer 
nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
MADDE 25.- Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her 

türlü yapma, yaptırma, satma, satınalma, 
kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idarî ve malî 
hizmetleri yürütmek. 

b) Taşınır ve taşınmazların kayıtlarını tutmak. 
c) Kurum sivil savunma ve seferberlik hiz

metlerini plânlamak ve yürütmek. 
ç) Başkan tarafından verilecek benzer 

nitelikteki diğer görevleri yapmak. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Taşra Teşkilatı 

Taşra teşkilatı 
MADDE 26.- Başkanlığın taşra teşkilatı; 

her ilde kurulan sosyal güvenlik il müdürlük
leri ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine bağlı 
olarak kurulacak sosyal güvenlik merkezlerin
den oluşur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 
YEDİNCİ BÖLÜM 

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu 
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma 

Kurulunun oluşumu, görevleri ve toplanması 
MADDE 26.- Sosyal Güvenlik Yüksek 

Danışma Kurulu; Bakanın başkanlığında, Baş
kan ile Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve 
Hazine Müsteşarlığı tarafından, en az genel 
müdür düzeyinde, görevlendirilecek birer tem
silciden, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürü, Özürlüler İdaresi Başkanı, Üniver
sitelerarası Kurul tarafından, fakültelerin çalış
ma ekonomisi, sosyal güvenlik ve/veya iş 
hukuku bilim dallarından seçilecek bir öğretim 
üyesi, Genel Kurula üye gönderen kuruluşlann 
başkanları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Bir
liği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri 
Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Mühendis 
ve Mimarlar Odaları Birliği, Türkiye Serbest 
Muhasebeci, Malî Müşavirler ve Yeminli Malî 
Müşavirler Odaları Birliği başkanlarından, 
Bakan tarafından uygun görülecek kişiler veya 
kurum temsilcilerinden oluşur. 

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, 
sosyal güvenlik politikaları ve uygulamaları 
konularında görüş bildirir. Kurul yılda bir kez en 
geç Mart ayı sonuna kadar, Bakan tarafından tes
pit edilen gün ve gündeme göre toplanır. 
Kurulun sekreterya hizmetleri Başkanlık tarafın
dan yerine getirilir. Kurulun çalışma usûl ve 
esasları, çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Taşra Teşkilâtı 

Taşra teşkilâtı 
MADDE 27.- Başkanlığın taşra teşkilâtı; 

her ilde kurulan sosyal güvenlik il müdürlük
leri ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine bağlı 
olarak kurulacak sosyal güvenlik merkezlerin
den oluşur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1102) 



- 5 4 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

İl ve ilçelerde nüfus, sigortalı ve genel 
sağlık sigortalısı sayısı, işyeri sayısı, işlem 
yoğunluğu ve belirlenecek diğer kriterler doğ
rultusunda yeteri kadar sosyal güvenlik mer
kezi kurulabilir ve kaldırılabilir. 

Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal 
güvenlik merkezleri ikinci fıkrada belirtilen 
kriterlere uygun olarak usul ve esaslan yönet
melikle belirlenmek üzere dört kategoriye aynlır. 

Taşra teşkilatının çalışmasında temel ilke, 
tek nokta hizmet anlamışına uygun şekilde ger
çek ve tüzel kişilerin Kurumla ilgili tüm işlem
lerini başvurdukları sosyal güvenlik merkezin
de sonuçlandırmasıdır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Personele İlişkin Hükümler 

Personelin statüsü, ücret ve mali haklar 
MADDE 27.- Kurum hizmetlerinin gerek

tirdiği asli ve sürekli görevler 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak is
tihdam edilen personel eliyle yürütülür. 
Kurumun kadrolu memurlan hakkında sosyal 
güvenlikleri bakımından 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hüküm
leri uygulanır. 

Kurumun merkez ve taşra teşkilatında 
fiilen çalışan Kurumun kadrolu personeli ile 
kadrosu başka kamu kuruluşlarında olup, 
Kurumda fiilen çalışan uzman tabip, tabip ve 
eczacılara en yüksek Devlet memuru aylığının 
(ek gösterge dahil) % 200'ünü geçmemek üzere 
ek ödeme yapılır. Sağlık hizmetleri ve yardım
cı sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda 
çalışan personele yapılacak ek ödemenin tavanı 
% 700 olarak uygulanır. Ancak, serbest çalışan 
sağlık personeline ödenecek ek ödeme oranı 
% 200'ü geçemez. Yapılacak ek ödemelerden 
damga vergisi hariç, herhangi bir vergi ve 
kesinti yapılmaz. Görev yapılan birim ve iş 
hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güç-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

İl ve ilçelerde nüfus, sigortalı ve genel 
sağlık sigortalısı sayısı, işyeri sayısı, işlem 
yoğunluğu ve belirlenecek diğer kriterler doğ
rultusunda yeteri kadar sosyal güvenlik mer
kezi kurulabilir veya kaldırılabilir. 

Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal 
güvenlik merkezleri, ikinci fıkrada belirtilen 
kriterlere uygun olarak teşkilâtlanma usûl ve 
esasları yönetmelikle belirlenmek üzere idarî iş 
ve işlemler açısından dört kategoriye ay
rılabilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Personele İlişkin Hükümler 

Personelin statüsü, ücret ve malî haklar 
MADDE 28.- Kurum hizmetlerinin gerek

tirdiği aslî ve sürekli görevler, 657 sayılı Dev
let Memurlan Kanunu hükümlerine tâbi olarak 
istihdam edilen personel tarafından yürütülür. 
Kurumun kadrolu memurları hakkında sosyal 
güvenlikleri bakımından 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hüküm
leri uygulanır. 

Kurumun merkez ve taşra teşkilâtı kad
rolarında çalışan memurları ile sözleşmeli per
soneline en yüksek Devlet memuru aylığının 
(ek gösterge dahil) % 200'ünü geçmemek üzere 
ek ödeme yapılır. Sağlık hizmetleri ve yardım
cı sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda 
çalışan personele yapılacak ek ödemenin tavanı 
% 700 olarak uygulanır. Ancak, serbest çalışan 
sağlık personeline ödenecek ek ödeme oranı 
% 200'ü geçemez. Yapılacak ek ödemelerden 
damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesin
ti yapılmaz. Görev yapılan birim ve iş hacmi, 
görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, per
sonelin sınıfı, kadro unvanı, derecesi ve atanma 
biçimi, serbest çalışıp çalışmadığı gibi kriterler 
göz önünde bulundurularak yapılacak ek 
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lüğü, personelin sınıfı, kadro unvanı, derecesi 
ve atanma biçimi, serbest çalışıp çalışmadığı 
gibi kriterler göz önünde bulundurularak 
yapılacak ek ödeme tutarları ile ödemeye iliş
kin diğer usul ve esaslar Yönetim Kurulunun 
teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, 
Bakan tarafından belirlenir. Yapılacak ek 
ödemenin toplam tutarı 32 nci maddenin birin
ci fıkrasının (a) bendinde sayılan katılım pay
lan ile (d) bendinde sayılan gelirlerin top
lamının % 80'ini aşamaz. 

Kurumun memur statüsündeki kadrolu 
personeline asgari ücretten az olmamak üzere, 
kendi aylıkları (ek gösterge dahil) tutarında her 
yıl iki ikramiye verilebilir. 

Fazla çalışma gerektiren her türlü Kurum 
işleri için çalışma saatleri dışında görevlen
dirilecek, fiilen çalışan personele (işçiler hariç) 
ayda 50 saati geçmemek üzere ve yılı merkezi 
yönetim bütçe kanununda belirtilen ücret kar
şılığında, Yönetim Kurulunca belirlenecek esas 
ve usullere göre fazla çalışma yaptırılabilir. 
Zorunlu hallerde bu süre %50 artırılabilir. 

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, 
22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin 34 üncü maddesine göre 
kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu baş
kan ve üyelerinin faydalandığı mali haklardan 
faydalandırılırlar. 

Özel bir uzmanlık gerektiren ve geçici 
nitelikteki hizmetlerde sözleşmeli olarak yerli 
veya yabancı uzman çalıştırılabilir. Bu şekilde 
çalıştırılacak olan uzmanlara yapılacak 
ödemeler ile çalışma usûl ve esasları Bakanlar 
Kurulu tarafından belirlenir. 

Yönetim Kurulunun seçimle gelen üyeleri, 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulan
masında kamu görevlisi sayılır ve 4483 sayılı 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar
gılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve 
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
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ödeme tutarlan ile ödemeye ilişkin diğer usûl 
ve esaslar, Yönetim Kurulunun teklifi ve 
Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, Bakan 
tarafından belirlenir. 

Kurumda bilişim hizmetlerini yürütmek 
ve 50 kişiyi geçmemek üzere sözleşmeli olarak 
uzman personel çalıştırılabilir. Bu şekilde çalış
tırılacak olanların ücretleri 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) 
bendine göre istihdam edilenlere uygulanan 
sözleşme ücreti tavanının iki buçuk katım 
geçemez ve bu fıkrada belirtilen ücret dışında 
herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu personele 
ödenecek ücret ile sözleşme usûl ve esasları 
Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakan
lığının görüşü alınarak Yönetim Kurulunca 
belirlenir. Bu şekilde istihdam edilecek per
sonelin, bilgisayar mühendisliği, yazılım 
mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik 
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendis
liği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya 
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 
kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim 
kurumlarından mezun olması şarttır. 

Kurumun memur statüsündeki kadrolu 
personeline asgarî ücretten az olmamak üzere, 
kendi aylıkları (ek gösterge dahil) tutarında her 
yıl iki ikramiye verilebilir. 

Fazla çalışma gerektiren her türlü Kurum 
işleri için çalışma saatleri dışında görevlen
dirilen ve fiilen çalışan memurlar ile sözleşmeli 
personele ayda 60 saati geçmemek üzere ve yılı 
merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen 
ücretin iki katı karşılığında, Yönetim Kurulun
ca belirlenecek esas ve usullere göre fazla 
çalışma yaptırılabilir. Zorunlu hallerde bu süre 
% 50 artınlabilir. 

Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurum per
soneli, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uy
gulanmasında kamu görevlisi sayılır ve 4483 
sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
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Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile 
6245 sayılı Harcırah Kanununa tabidir. 

Kurum lehine sonuçlanan dava ve icra 
takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı 
taraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin; 
hukuk müşavirlerine, avukatlara ve dava ve ic
ra takibi işlerinde fiilen görev yapan diğer per
sonele dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet 
Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye 
Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun 
hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

Kadrolar ve atama 
MADDE 28.- Kurum kadrolarının tespiti, 

ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara iliş
kin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine tabidir. 

Kurum merkez ve taşra teşkilatı kadroları 
ve sayıları ekli (1) ve (2) sayılı listelerde gös
terilmiştir. 

Başkan, başkan yardımcısı, genel müdür, 
Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliş
tirme Başkanı, Aktüerya ve Fon Yönetimi 
Daire Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, İnsan Kay
naklan Daire Başkanı ile Destek Hizmetleri 
Daire Başkanının ataması müşterek kararname 
ile bunların dışında kalan personelin atanması 
Başkan tarafından yapılır. 

Üçüncü fıkrada sayılan kadrolar ile daire 
başkanı, sosyal güvenlik il müdürü, sosyal 
güvenlik il müdür yardımcısı ve sosyal güvenlik 
merkezi müdürü kadrolarına atanacaklarda 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) 
numaralı alt bentleri ile aynı Kanunun 68 inci 
maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlara 
ilave olarak; en az dört yıllık eğitim veren yük-
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Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 sayılı 
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanunu ve 6245 sayılı 
Harcırah Kanunu hükümlerine tabidir. 

Kurum lehine sonuçlanan dava ve icra 
takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı 
taraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin; 
hukuk müşavirlerine, avukatlara ve dava ve ic
ra takibi işlerinde fiilen görev yapan diğer per
sonele dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet 
Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye 
Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun 
hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. Vekalet üc
retinin dağıtımının usûl ve esasları yönetmelik
le belirlenir. 

Kadrolar ve atama 
MADDE 29.- Kurum kadrolarının tespiti, 

ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara iliş
kin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
hükümleri, atamalarda ise bu Kanunda hüküm 
bulunmayan hallerde 23/6/1981 tarihli ve 2477 
sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Başkan, başkan yardımcısı, genel müdür, 
Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Strateji Geliştirme 
Başkanı, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Baş
kanı ve 1. Hukuk Müşavirinin ataması müş
terek kararnameyle, genel müdürlükler ile 
Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesindeki 
daire başkanları, İnsan Kaynakları Daire Baş
kanı, Destek Hizmetleri Daire Başkanı ve sos
yal güvenlik il müdürleri Başkanın önerisi 
üzerine Yönetim Kurulu tarafından, bunların 
dışında kalan personelin ataması Başkan 
tarafından yapılır. 

İkinci fıkrada sayılan kadrolar ile daire 
başkanı, sosyal güvenlik il müdürü, sosyal 
güvenlik il müdür yardımcısı ve sosyal güven
lik merkezi müdürü kadrolarına yapılacak 
atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel 
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sek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bil
giler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, 
tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinde veya 
sosyal hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık 
yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, ban
kacılık, sigortacılık, bilgisayar mühendisliği, 
elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, 
elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri 
mühendisliği, işletme mühendisliği bölüm
lerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek 
öğretim kurumlarından mezun olmak şartlan 
aranır. 

Sosyal güvenlik il müdürlükleri bünyesin
de kontrol memuru çalıştırılabilir. Kontrol 
memuru kadrosuna yapılacak atamalarda 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen 
genel şartlar ile 28 inci maddenin dördüncü fık
rasında sayılan yüksek öğretim kurumlarından 
mezun olmak, Kurumda en az üç yıl görev yap
mış olmak ve açılacak yeterlik sınavında 
başarılı olmak şartları aranır. 

Sosyal Güvenlik Uzmanı, Sosyal Güven
lik Denetçisi ve bunların yardımcıları 

MADDE 29.- Kurumda sosyal güvenlik 
uzman yardımcısı ve sosyal güvenlik denetçi 
yardımcısı kadrolanna atanabilmek için 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde sayılan genel şartlara ilave olarak; 

a) 28 inci maddenin dördüncü fıkrasında 
sayılan yüksek öğretim kurumlanndan mezun 
olmak, 

b) Mesleki ve yabancı dil konulannda 
yapılacak yarışma sınavında başanlı olmak, 

c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk 
gününde otuz yaşını doldurmamış olmak, 

şartlan aranır. 
Birinci fıkraya göre sosyal güvenlik uz

man yardımcısı veya sosyal güvenlik denetçi 
yardımcısı olarak atananlar, en az üç yıl fiilen 
çalışmak, olumlu sicil almak ve Kurumca belir-
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şartlara ilave olarak, en az dört yıllık eğitim 
veren yüksek öğretim kurumlanndan mezun ol
mak şartı aranır. 

Sosyal Güvenlik Uzmanı, Sosyal Güven
lik Denetçisi ve bunların yardımcıları 

MADDE 30.- Kurumda sosyal güvenlik 
uzman yardımcısı veya sosyal güvenlik denetçi 
yardımcısı kadrolarına atanabilmek için 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde sayılan genel şartlara ilave olarak; 

a) En az dört yıllık eğitim veren yüksek 
öğretim kurumlannın hukuk, siyasal bilgiler, 
iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp, diş 
hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sos
yal hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık 
yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, ban
kacılık, sigortacılık, işletme mühendisliği, en
düstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, 
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik 
mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölüm
lerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek 
öğretim kurumlarından mezun olmak, 
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lenen konuda tez hazırlamak kaydıyla, açılacak 
yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. 
Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, İngilizce, 
Fransızca ve Almanca dillerinden birinde 
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye 
Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde belge 
ibraz etmeleri hâlinde, "Sosyal Güvenlik Uz
manı", veya "Sosyal Güvenlik Denetçisi" kad
rolarına atanırlar. 

Yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler 
veya yabancı dil belgesini ibraz edemeyenlere 
bir yıl içinde bir hak daha verilir. Bu süre 
sonunda da yeterlik sınavında başarı gös
teremeyenler veya yabancı dil belgesini ibraz 
edemeyenler, durumlarına uygun diğer kad
rolara atanırlar. 

Sosyal güvenlik uzman yardımcılarının ve 
sosyal güvenlik denetçi yardımcılarının seçil
me, tez hazırlama, yeterlik sınavları ile diğer 
konulara ilişkin usûl ve esaslar Kurumca 
çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 
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b) Meslekî ve yabancı dil konularında 
yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak, 

c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk 
gününde otuz yaşını doldurmamış olmak, 

şartları aranır. 
Birinci fıkraya göre sosyal güvenlik uz

man yardımcısı veya sosyal güvenlik denetçi 
yardımcısı olarak atananlar, en az üç yıl fiilen 
çalışmak, olumlu sicil almak ve Kurumca belir
lenen konuda tez hazırlamak kaydıyla, sosyal 
güvenlik uzman yardımcıları sosyal güvenlik 
uzmanlığı için, sosyal güvenlik denetçi yardım
cıları ise sosyal güvenlik denetçiliği için 
açılacak yeterlik sınavına girme hakkını 
kazanırlar. Yeterlik sınavlarında başarılı olan
lar, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden 
birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde 
belge ibraz etmeleri hâlinde, "Sosyal Güvenlik 
Uzmanı" veya "Sosyal Güvenlik Denetçisi" 
kadrolarına atanırlar. Sosyal güvenlik uzman
lığı veya sosyal güvenlik denetçiliği yeterlik 
sınavında başarı gösteremeyenlere yeterlik 
sınavından itibaren bir yıl içinde bir hak daha 
verilir. Bu süre sonunda da yeterlik sınavında 
başarı gösteremeyenler durumlarına uygun 
diğer kadrolara atanırlar. 

Sosyal güvenlik uzmanlığı veya sosyal 
güvenlik denetçiliği yeterlik sınavında başarılı 
olmasına rağmen yabancı dil belgesini ibraz 
edemeyenlere, yabancı dil belgesini ibraz et
meleri için, yeterlik sınavından itibaren iki yıl 
süre tanınır. Bu süre sonunda da yabancı dil 
belgesini ibraz edemeyenler, durumlarına uy
gun diğer kadrolara atanırlar. 

Yardımcılıkta geçirilen süre, askerlik hiz
metinde veya ücretsiz izinde geçirilen süreler 
hariç beş yılı aşamaz. 

Sosyal güvenlik uzman yardımcılarının ve 
sosyal güvenlik denetçi yardımcılarının mes
leğe alınma, tez hazırlama, yetiştirilme, yeter
lik sınavları ile diğer konulara ilişkin usûl ve 
esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmeliklerle 
belirlenir. 
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Performans yönetimi 
MADDE 30.- Kurumun hizmet sunmakla 

görevli olduğu gerçek ve tüzel kişilere yönelik 
temel hizmetlerin sonuçlandırılmasına ilişkin 
süre ve prosedür önceden tespit ve ilan edilir. 
Bu süre ve prosedürler, Kurum ve personelin 
performans kriterleri arasında yer alır. 

Kurumsal performans hedeflerinin Kurum 
birimlerine uyarlanması ve bunun hayata 
geçirilebilmesi için bireysel hedeflere dönüş
türülmesine ilişkin usul ve esaslar Kurumca 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Mali Hükümler 

Kurumun finansal hedeflerinin belir
lenmesi ve izlenmesi 

MADDE 31.- Kurum, merkezi yönetim 
bütçesinden kendisine ayrılan yıllık sosyal 
sigortalar, genel sağlık sigortası ile primsiz 
ödemelere ilişkin ayrı ayn olmak üzere transfer 
tutarını, üç yıllık transfer projeksiyonunu ve 
uzun dönemli emeklilik ve genel sağlık sigor
tası finansman hedeflerini gerçekleştirmekle 
görevlidir. Finansman hedefleri, her yıl en geç 
Ekim ayında bir sonraki yıl uygulanmak üzere 
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Sosyal güvenlik kontrol memuru 
MADDE 31.- Sosyal güvenlik il müdür

lükleri bünyesinde, sosyal güvenlik mev
zuatının uygulanmasına ilişkin tespit, denetim 
ve taramalarda görevlendirilmek üzere sosyal 
güvenlik kontrol memuru çalıştırılır. Sosyal 
güvenlik kontrol memurları, görevleriyle ilgili 
kayıt ve belgeleri inceleme yetkisine sahiptir. 
Sosyal güvenlik kontrol memuru kadrosuna 
atanabilmek için; kurumda en az üç yıl görev 
yapmış olmak, en az dört yıllık yüksek öğrenim 
mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yük
seköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışın
daki yüksek öğretim kurumlarından mezun ol
mak ve açılacak sınavda başarılı olmak şartları 
aranır. 

Performans yönetimi 
MADDE 32.- Kurumun hizmet sunmakla 

görevli olduğu gerçek ve tüzel kişilere yönelik 
temel hizmetlerin sonuçlandırılmasına ilişkin 
süre ve prosedür önceden tespit ve ilan edilir. 
Bu süre ve prosedürler, Kurum ve personelin 
performans kriterleri arasında yer alır. 

Kurumsal performans hedeflerinin, 
Kurum birimlerine uyarlanması ve bunun 
hayata geçirilebilmesi için bireysel hedeflere 
dönüştürülmesine ilişkin usûl ve esaslar 
Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

ONUNCU BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Kurumun finansal hedeflerinin belir
lenmesi ve izlenmesi 

MADDE 33.- Kurum, merkezî yönetim 
bütçesinden kendisine ayrılan yıllık sosyal 
sigortalar, genel sağlık sigortası ile primsiz 
ödemelere ilişkin ayn ayn olmak üzere transfer 
tutannı, üç yıllık transfer projeksiyonunu ve 
uzun dönemli emeklilik ve genel sağlık sigor
tası finansman hedeflerini gerçekleştirmekle 
görevlidir. Finansman hedefleri, her yıl en geç 
Ekim ayında bir sonraki yıl uygulanmak üzere 
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Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Bakanın 
başkanlığında, Maliye Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine 
müsteşarları ile Başkanın katılımıyla oluşan 
Komisyon tarafından belirlenir ve Komisyon 
kararları Resmi Gazetede yayımlanır. Bakan 
gerekli gördüğünde hedeflerin revize edil
mesini görüşmek üzere Komisyonu toplantıya 
çağırabilir. 

Kurum, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi 
için gerekli tedbirleri almak, mevzuat değişik
liği önerilerini Bakanlığa sunmak, yetki alanına 
girmeyen hususlarda ise ilgili kurumlarca alın
ması gereken tedbirleri gerekçeleri ile birlikte 
Bakanlığa önermekle yükümlüdür. Diğer kamu 
idareleri, Kurumun finansman hedeflerinin ger
çekleştirilmesini doğrudan etkileyecek düzen
lemeler ve uygulamalar konusunda Kurumun 
görüşünü almak zorundadır. 

Başkan, belirlenen hedeflerin gerçekleş
mesine yönelik alman ve planlanan tedbirleri, 
elde edilen sonuçları ve diğer kamu idarelerin
den yapılan önerileri ve sonuçlarını içeren bir 
raporu altı aylık dönemler halinde Bakanlar 
Kuruluna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna 
ve Plan ve Bütçe Komisyonuna sözlü ve yazılı 
olarak sunar. 

Kurum, belirlenen hedeflere ilan edilen 
sürelerde ulaşılamaması ya da ulaşılamama 
olasılığının ortaya çıkması halinde, nedenlerini 
ve alınması gereken önlemleri Bakanlığa yazılı 
olarak bildirir ve kamuoyuna açıklar. 

Kurumun gelirleri ve giderleri 
MADDE 32.- Kurumun gelirleri şunlardır: 
a) Sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası 

prim gelirleri, idari para cezaları, gecikme 
cezaları, gecikme zamları ve katılım payları, 

b) Uzun vadeli sigorta kollarına yapılan 
Devlet katkısı, 

c) Taşınır ve taşınmaz gelirleri, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Bakanın 
başkanlığında, Maliye Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine 
müsteşarları ile Başkanın katılımıyla oluşan 
Komisyon tarafından belirlenir. Komisyonun 
sekreterya işlemleri Kurum tarafından 
yürütülür. 

Kurum, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi 
için gerekli tedbirleri almak, mevzuat değişik
liği önerilerini Bakanlığa sunmak, yetki alanına 
girmeyen hususlarda ise ilgili kurumlarca alın
ması gereken tedbirleri gerekçeleri ile birlikte 
Bakanlığa önermekle yükümlüdür. Kamu 
idareleri, Kurumun finansman hedeflerinin ger
çekleştirilmesini doğrudan etkileyecek düzen
lemeler ve uygulamalar konusunda Kurumun 
görüşünü almak zorundadır. 

Başkan, belirlenen hedeflerin gerçekleş
mesine yönelik alınan ve planlanan tedbirleri, 
elde edilen sonuçları ve diğer kamu idarelerin
den yapılan önerileri ve sonuçlarını içeren bir 
raporu altı aylık dönemler halinde Bakanlar 
Kuruluna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna 
ve Plan ve Bütçe Komisyonuna sözlü ve yazılı 
olarak sunar. 

Kurum, belirlenen hedeflere ilan edilen 
sürelerde ulaşılamaması ya da ulaşılamama 
olasılığının ortaya çıkması halinde, nedenlerini 
ve alınması gereken önlemleri Bakanlığa yazılı 
olarak bildirir ve kamuoyuna açıklar. 

Kurumun gelirleri ve giderleri 
MADDE 34.- Kurumun gelirleri şunlardır: 
a) Sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası 

prim gelirleri, idarî para cezaları, gecikme 
cezalan, gecikme zamları ve katılım payları. 

b) Sosyal sigorta ile genel sağlık sigor
tasına yapılan Devlet katkısı. 

c) Taşınır ve taşınmaz gelirleri. 
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ç) Primsiz ödemeler karşılığı olarak mer
kezi yönetim bütçesinden yapılan ödemeler, 

d) Kurumca hazırlanan her türlü standart 
form, manyetik, elektronik veya akıllı kart 
satışından elde edilecek gelirler ile her türlü 
data hattı, internet kullanımı ve benzeri kira 
gelirleri, 

e) Merkezi yönetim bütçesinden yapılacak 
transferler, 

f) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından 
doğrudan veya vasiyet yoluyla yapılan bağışlar, 

g) Primlerin ve diğer gelirlerin değerlen
dirilmesinden elde edilen gelirler, 

ğ) Diğer gelirler. 
Kurumun giderleri şunlardır: 
a) Sosyal sigortalar, genel sağlık sigortası, 

primsiz ödemeler kapsamında sigortalı ve hak 
sahiplerine ödenecek olan gelir, aylık ve 
ödenekler, 

b) Genel yönetim giderleri, 
c) Faiz giderleri, 
ç) Eğitim, araştırma, danışmanlık hizmet

leri giderleri, 
d) Diğer giderler. 

Kurumun taşınmaz edinimi ve mal var
lıklarının hukuki durumu 

MADDE 33.- Kurum, görevlendirildiği 
hizmetlerin gereği ve bağışlar dışında taşınmaz 
edinemez. 

Kurumun mallan, alacaklan, banka hesap
ları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 6183 
sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hak
kında Kanun bakımından Devlet malı hükmün
de olup, alacaklan imtiyazlı alacaklardır. 

Kurumun taşınır ve taşınmaz malları, ban
kalardaki mevduatları dahil her türlü hak ve 
alacaklan haczedilemez, hakkında 2004 sayılı 
Kanunun haciz ve iflas hükümleri uygulanmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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ç) Primsiz ödemeler karşılığı olarak mer
kezî yönetim bütçesinden yapılan ödemeler. 

d) Kurumca hazırlanan her türlü standart 
form, manyetik, elektronik veya akıllı kart 
satışından elde edilecek gelirler ile her türlü data 
hattı, internet kullanımı ve benzeri kira gelirleri. 

e) Merkezî yönetim bütçesinden yapılacak 
diğer transferler. 

f) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından 
doğrudan veya vasiyet yoluyla yapılan bağışlar. 

g) Primlerin ve diğer gelirlerin değerlen
dirilmesinden elde edilen gelirler. 

h) Diğer gelirler. 
Kurumun giderleri şunlardır: 
a) Sosyal sigorta kapsamında sigortalı ve 

hak sahiplerine ödenecek olan gelir, aylık ve 
ödenekler. 

b) Genel sağlık sigortası kapsamında 
yapılacak giderler. 

c) Primsiz ödemeler kapsamında sigortalı 
ve hak sahiplerine ödenecek olan aylık, taz
minat ve diğer ödemeler. 

ç) Genel yönetim giderleri. 
d) Faiz giderleri. 
e) Eğitim, araştırma, danışmanlık hizmet 

giderleri. 
f) Diğer giderler. 
Kurumun taşınmaz edinimi ve mal var

lıklarının hukukî durumu 
MADDE 35.- Kurum, görevlendirildiği 

hizmetlerin gereği ve bağışlar dışında taşınmaz 
edinemez. 

Kurumun mallan, alacakları, banka hesap
lan 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 6183 
sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hak
kmda Kanun bakımından Devlet malı hükmün
de olup, alacakları imtiyazlı alacaklardır. 

Kurumun taşınır ve taşınmazları, ban
kalardaki mevduatlan dahil her türlü hak ve 
alacaklan haczedilemez, hakkında 2004 sayılı 
İcra ve İflas Kanununun haciz ve iflas hüküm
leri uygulanmaz. 
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Kurum her türlü dava ve icra işlemlerinde 
teminat yatırmak mükellefiyetinden muaftır. 

Kurum, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümlerine tabi değildir. 2886 sayılı Kanun kap
samına giren işlerde uygulanacak usul ve esaslar 
Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Kurumun sahibi bulunduğu taşınmazların 
kira artış oranları, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu uyarınca her yıl belirlenen yeniden 
değerleme oranından az olmamak üzere rayiç 
değerle belirlenir. 

Vergi ve fon muafiyeti 
MADDE 34.- İlgili kanunlarda yer veril

memiş olsa dahi, Kuruma ait taşınır ve taşın
maz mallar, bunların alım ve satımı işlemleri 
ile bunlardan elde edilen hak ve gelirler, 
Kuruma yapılacak bağış ve yardımlar, 
Kurumun taraf olduğu davalar, icra kovuştur
maları ile ilamlar, Kurum tarafından satın 
alınan taşınmazlar ile ilgili tüm tapu işlemleri, 
Kurum tarafından yapılan bütün işlemler ve bu 
işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan 
alınması gereken yazı ve belgeler ve bunların 
suretleri; her türlü vergi, resim, pul ve harç ile 
belediyelerde yürütülecek her türlü hizmet kar
şılığı alınan ücretten, her türlü katılma payın
dan müstesnadır. 

Kuruma yapılacak bağış ve yardımlar, yıl
lık beyanname ile bildirilecek gelir ve kurumlar 
vergisi matrahından indirilir. 

Çeşitli mali hükümler 
MADDE 35.- Genel yönetim giderleri, 

Kurumun yıllık toplam gelirinin yüzde 5'ini 
aşamaz. 

Sosyal Güvenlik Kurumunun elde ettiği 
her türlü gelirin; riskin dağıtılması ilkesi ve 
basiretli yönetim kurallarına göre Kurum 
lehine en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde 
yönetilmesi esastır. 

Süresi içinde ödenmeyen sosyal sigorta ve 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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Kurum her türlü dava ve icra işlemlerinde 
teminat yatırmak mükellefiyetinden muaftır. 

Kurum, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümlerine tâbi değildir. 2886 sayılı Kanun 
kapsamına giren işlerde uygulanacak usûl ve 
esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. 

Kurumun sahibi bulunduğu taşınmazların 
kira artış oranları, 213 sayılı Vergi Usûl 
Kanunu uyarınca her yıl belirlenen yeniden 
değerleme oranından az olmamak üzere rayiç 
değerle belirlenir. 

Vergi ve fon muafiyeti 
MADDE 36.- İlgili kanunlarda yer veril

memiş olsa dahi, Kuruma ait taşınır ve taşın
mazlar, bunların alım ve satım işlemleri ile 
Kuruma yapılacak bağış ve yardımlar, 
Kurumun taraf olduğu davalar, icra kovuştur
maları ile ilâmlar, Kurum tarafından satın 
alınan taşınmazlar ile ilgili tüm tapu işlemleri, 
Kurum tarafından yapılan bütün işlemler ve bu 
işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan 
alınması gereken yazı ve belgeler ve bunların 
suretleri; damga vergisi ve harçlar ile belediyeler
de yürütülecek her türlü hizmet karşılığı alınan 
ücret ve katılma payından müstesnadır. 

Çeşitli malî hükümler 
MADDE 37.- Genel yönetim giderleri, 

Kurumun yıllık toplam gelirinin yüzde 5'ini 
aşamaz. 

Kurumun elde ettiği her türlü gelirin; ris
kin dağıtılması ilkesi ve basiretli yönetim 
kurallarına göre Kurum lehine en yüksek 
getiriyi sağlayacak şekilde yönetilmesi esastır. 

Süresi içinde ödenmeyen sosyal sigorta ve 
genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası 
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genel sağlık sigortası prim gelirleri, işsizlik 
sigortası primleri, idari para cezalan, gecikme 
zamları, katılım payları Kurum alacağına 
dönüşür ve bu alacakların tahsilinde, 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı 
maddeleri hariç diğer maddeleri uygulanır. 

Kurumun primsiz ödemeler için yapılan 
giderleri merkezi yönetim bütçesinden kar
şılanır. Diğer giderlerin primler ve primlerin 
değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler ile 
karşılanması esastır. Kurum giderlerini ar
tıracak herhangi bir yasal düzenleme yapılır
ken, bu düzenlemenin Kuruma getireceği mali 
yükü karşılayacak kaynağın merkezi yönetim 
bütçesinde yer alması zorunludur. 

Kısa ve uzun vadeli sigorta fonlan, genel 
sağlık sigortası fonları ile primsiz ödemelere 
ilişkin fonlar hiçbir şekilde birleştirilemez ya 
da birbirlerine kaynak aktarılamaz. 

Kurum, primlerin tahsil veya takibini, 
yapılacak protokoller çerçevesinde kısmen 
veya tamamen kamu gelirlerinin toplanması ve 
takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden 
hizmet almak suretiyle yerine getirebilir. 

ONUNCU BÖLÜM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki 
devri 

MADDE 36.- Kurumun her kademedeki 
yöneticileri görevlerini; mevzuata, stratejik plan 
ve programlara, performans ölçütlerine, hizmet 
kalite standartlarına ve Kurumdan hizmet alan 
kişilerin memnuniyetini esas alacak şekilde 
yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur. 

Kurumda her kademedeki yöneticiler, 
sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şar
tıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına dev
redebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere 
duyurulur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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primleri, idarî para cezaları, gecikme zamları, 
katılım payları Kurum alacağına dönüşür ve bu 
alacakların tahsilinde, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç 
diğer maddeleri uygulanır. 

Kurumun primsiz ödemeler için yapılan 
giderleri merkezî yönetim bütçesinden kar
şılanır. Diğer giderlerin primler ve primlerin 
değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler ile 
karşılanması esastır. Sosyal güvenlik kanunlan 
dışında Kurum giderlerini artıracak yasal 
düzenlemelerin Kuruma getireceği malî yükün 
merkezî yönetim bütçesinden karşılanması 
zorunludur. 

Sosyal sigorta fonu, genel sağlık sigortası 
fonu ile primsiz ödemelere ilişkin fon, hiçbir 
şekilde birleştirilemez ve fonlar arasında kay
nak aktarılamaz. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki 
devri 

MADDE 38.- Kurumun her kademedeki 
yöneticileri görevlerini; mevzuata, stratejik 
plân ve programlara, performans ölçütlerine, 
hizmet kalite standartlarına ve Kurumdan hiz
met alan kişilerin memnuniyetini esas alacak 
şekilde yürütmekten üst kademelere karşı 
sorumludur. 

Kurumda her kademedeki yöneticiler, 
sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şar
tıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına dev
redebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere 
duyurulur. 
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Tebligat 
MADDE 37.- Bu Kanun gereğince 

yapılacak tebligatlar hakkında 7201 sayılı Teb
ligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

ONBÎRİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Yazışma, evrak, bilgi arşivleme esasları 
MADDE 38.- Kurumun her türlü işlemleri 

ve kayıtları elektronik ortamda tutulabilir. 
Elektronik ortamda yapılan işlemlerin ve sak
lanan bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurum 
kayıtları esas alınır. Bu kayıtlar adli ve idari 
merciler nezdinde resmi belge olarak geçer
lidir. Kurum kayıtlarına itiraz edilmesi halinde 
ispat mükellefiyeti itiraz edene aittir. 

Kişilerin başvurularından, Kurum tarafın
dan reddedilenlerin gerekçelerinin bildirilmesi 
ve konuyla ilgili kişilerin kanuni haklarına yer 
verilmesi zorunludur. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 39.- a) 9/7/1945 tarihli ve 4792 

sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 
b) 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Sosyal 

Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu, 
c) 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kurumu Kanunu, 
ç) 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve 

Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanununun 1 ila 23 ün
cü maddeleri, 

d) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 1 
ila 3 üncü, 6 ila 11 inci, 20 ila 22 nci ve 25 ila 
29 uncu maddeleri, 

e) 24/6/1983 tarihli ve 72 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının (c) bendi, 

f) 14/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 35-A maddesinin (b) 
bendi, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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Tebligat 
MADDE 39.- Bu Kanun gereğince 

yapılacak tebligatlar hakkında, 7201 sayılı Teb
ligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

ONÎKİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Yazışma, evrak, bilgi arşivleme esasları 
MADDE 40.- Kurumun her türlü işlemleri 

ve kayıtları elektronik ortamda tutulabilir. 
Elektronik ortamda yapılan işlemlerin ve sak
lanan bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurum 
kayıtları esas alınır. Kurum kayıtları, adlî ve 
idarî merciler nezdinde resmî belge olarak 
geçerlidir. Kurum kayıtlarına itiraz edilmesi 
halinde ispat mükellefiyeti itiraz edene aittir. 

Kişilerin başvurularından, Kurum tarafın
dan reddedilenlerin gerekçelerinin bildirilmesi 
ve konuyla ilgili kişilerin kanunî haklarına yer 
verilmesi zorunludur. 
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Eklenen ve değiştirilen hükümler 
MADDE 40.- a) 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı 
cetvelden "52-Sosyal Güvenlik Kurumu Baş
kanlığı" ibaresi çıkarılmış ve (IV) sayılı cetvel 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(IV) SAYILI CETVEL 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 
1- Sosyal Güvenlik Kurumu, 
2- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü." 
b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun; 

1) 2 nci maddesinin (n) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"n) Bağlı ve ilgili kuruluşların amaçları ve 
özel kanunları gereğince idare edilmesini sağ
lamak ve denetlemek," 

2) 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Madde 3.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra ve yurt dışı 
teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan mey
dana gelir." 

3) 5 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
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Yönetmelik ve tebliğler 
MADDE 41.- Başkanlık merkez ve taşra 

teşkilâtının görev ve yetkileri, çalışma usûl ve 
esasları ile Kurum personelinin işe alınma, 
atanma, yükselme, yer değiştirme, görev, yetki 
ve sorumlulukları Kurum tarafından çıkarılacak 
yönetmelikler ile düzenlenir. 

Bu Kanun gereği çıkarılması gereken 
yönetmelikler, Kanunun yürürlük tarihinden 
itibaren en geç bir yıl içinde yürürlüğe konulur. 

Kurum, kanunla yerine getirmekle yüküm
lü olduğu hizmetlerin uygulanmasına ilişkin 
hususları duyurmak amacıyla tebliğ çıkarmaya 
yetkilidir. Kurum dışındaki gerçek ve tüzel 
kişileri ilgilendiren tebliğler, Resmî Gazetede 
yayımlanır. 

Eklenen ve değiştirilen hükümler 
MADDE 42.- a) 5018 sayılı Kamu Malî 

Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı 
cetvelden "52-Sosyal Güvenlik Kurumu Baş
kanlığı" ibaresi çıkarılmış ve (IV) sayılı cetvel 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(IV) SAYILI CETVEL 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 
1- Sosyal Güvenlik Kurumu, 
2- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü." 
b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve 
Görevleri Hakkında Kanunun; 

1) 2 nci maddesinin (n) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"n) Bağlı ve ilgili kuruluşların amaçlan ve 
özel kanunlan gereğince idare edilmesini sağ
lamak ve denetlemek," 

2) 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Madde 3.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra ve yurt dışı 
teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan mey
dana gelir." 

3) 5 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1102) 
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"Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve iş
lemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, 
taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı ve ilgili 
kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve 
hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir." 

4) 11 inci maddesinin (g) ve (h) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"g) Kişi ve hak sahiplerinin yabancı ülke 
mevzuatından doğan sosyal güvenlik hak
larının korunması amacıyla, bağlı ve ilgili 
kuruluşlarca yapılacak yazışmaların, Bakanlık 
yurt dışı teşkilâtı aracılığı ile yerine getirileceği 
ülkeleri tespit etmek, 

h) Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlarca 
yapılacak işlemleri koordine etmek, bunların 
diğer ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluş
larla ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak, 
protokol işlerini yürütmek," 

5) 14 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Bakanlık teşkilâtı ile bağlı ve ilgili 
kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle il
gili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma iş
lerini yürütmek," 

6) 22/A maddesinin (g) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"g) Bağlı ve ilgili kuruluşların bilgi işlem 
sistemleriyle gerekli koordinasyonu sağlamak," 

7) 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan "yurt dışı işçi hizmetleri uzmanları" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "sosyal güven
lik uzmanları," ibaresi eklenmiştir. 

8) "Üçüncü Kısım" başlığı "Taşra ve Yurt 
Dışı Teşkilatı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlar" 
şeklinde, 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

"Bağlı ve ilgili kuruluşlar 
Madde 30.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır: 
a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve 

Araştırma Merkezi, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

"Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve iş
lemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, 
taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı ve ilgili 
kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve 
hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir." 

4) 11 inci maddesinin (g) ve (h) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"g) Kişi ve hak sahiplerinin yabancı ülke 
mevzuatından doğan sosyal güvenlik hak
larının korunması amacıyla, bağlı ve ilgili 
kuruluşlarca yapılacak yazışmaların, Bakanlık 
yurt dışı teşkilâtı aracılığı ile yerine getirileceği 
ülkeleri tespit etmek, 

h) Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlarca 
yapılacak işlemleri koordine etmek, bunların 
diğer ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluş
larla ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak, 
protokol işlerini yürütmek," 

5) 14 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Bakanlık teşkilâtı ile bağlı ve ilgili 
kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle il
gili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma iş
lerini yürütmek," 

6) 22/A maddesinin (g) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"g) Bağlı ve ilgili kuruluşların bilgi işlem 
sistemleriyle gerekli koordinasyonu sağlamak," 

7) 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan; "bağlı kuruluşlarla bağlı kuruluşun il
gili kuruluşları" ibaresi, "bağlı ve ilgili kuruluş
ları" şeklinde değiştirilmiştir. 

8) "Üçüncü Kısım" başlığı "Taşra ve Yurt 
Dışı Teşkilatı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlar" 
şeklinde, 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

"Bağlı ve ilgili kuruluşlar 
Madde 30.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır: 
a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve 

Araştırma Merkezi, 
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b) Ereğli Kömür-Havzası Amele Birliği 
Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
ilgili kuruluşları şunlardır: 

a) Sosyal Güvenlik Kurumu, 
b) Türkiye İş Kurumu." 
9) 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bakanlık bağlı kuruluşları ile ilgili 

kuruluşlarının kanunlarındaki atamaya ilişkin 
hükümler saklıdır." 

10) Ek 1 inci maddesinin (A) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"A) İş ve hizmetin gerektirdiği hallerde 
bağlı ve ilgili kuruluşlann personeli, özlük ve 
mali haklan saklı kalmak üzere Bakanlıkta 
görevlendirilebilir." 

c) 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye 
İş Kurumu Kanununun 1 inci maddesinin üçün
cü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk 
hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve 
malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur." 

ç) 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hüküm
ler" bölümünün (A/11) numaralı bendinde yer 
alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 
Müfettiş Yardımcılan ve Sigorta Müfettiş Yar-
dımcılan" ibaresi çıkanlarak yerine "Sosyal 
Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik 
Denetçi Yardımcıları", "Müfettişliğe," ibaresin
den sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik 
Denetçiliğine," ibareleri eklenmiş; "Bağ-Kur 
Denetmen Yardımcılan","Sosyal Sigorta Uz
man Yardımcılan","Bağ-Kur Denetmenliğine" 
ve "Sosyal Sigorta Uzmanlığına" ibareleri 
çıkarılmıştır. 

d) 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 
nci maddesinde, "II- Tazminatlar" bölümünün 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

b) Ereğli Kömür-Havzası Amele Birliği 
Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
ilgili kuruluşları şunlardır: 

a) Sosyal Güvenlik Kurumu, 
b) Türkiye İş Kurumu." 
9) 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bakanlık bağlı kuruluşları ile ilgili 

kuruluşlannın kanunlanndaki atamaya ilişkin 
hükümler saklıdır." 

10) Ek 1 inci maddesinin (A) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"A) İş ve hizmetin gerektirdiği hallerde 
bağlı ve ilgili kuruluşlann personeli, özlük ve 
malî haklan saklı kalmak üzere Bakanlıkta 
görevlendirilebilir." 

c) 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye 
İş Kurumu Kanununun 1 inci maddesinin üçün
cü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk 
hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve 
malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur." 

d) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 
36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" 
bölümünün (A/11) numaralı bendinde yer alan 
"Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettiş 
Yardımcılan ve Sigorta Müfettiş Yardımcılan" 
ibaresi, "Sosyal Güvenlik Denetçi Yardımcılan" 
şeklinde değiştirilmiş; anılan bende "Müfettiş
liğe," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal 
Güvenlik Denetçiliğine," ibaresi eklenmiş; aynı 
bentteki "Bağ-Kur Denetmen Yardım
cıları","Sosyal Sigorta Uzman Yardım-
cıları","Bağ-Kur Denetmenliğine" ve "Sosyal 
Sigorta Uzmanlığına" ibareleri çıkanlmıştır. 

e) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 
"Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci mad
desinin, "II- Tazminatlar" bölümünün "A- Özel 
Hizmet Tazminatı" bendinin (g) alt bendinde 
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"A- Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (g) alt 
bendinde yer alan, "Sosyal Sigortalar Kurumu 
Başkanlık Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş 
Yardımcıları, Sigorta Müfettişi ve Sigorta 
Müfettiş Yardımcıları," ibaresi "Sosyal Güven
lik Denetçi ve Denetçi Yardımcıları" şeklinde 
değiştirilmiş, (i) alt bendinde yer alan "Sosyal 
Sigorta Uzmanları" ile "Bağ-Kur Denetmen
leri" ibaresi çıkarılmış ve bende "Sosyal 
Güvenlik Uzmanları" ibaresi eklenmiştir. 

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin; 

"I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" 
bölümünün (c) bendinde yer alan "Sosyal 
Sigortalar Kurumu Başkanı" ibaresi çıkarılmış, 
(f) bendine "Sosyal Güvenlik Kurumu Rehber
lik ve Denetim Başkanı" ibaresi eklenmiş, (g) 
bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu 
Başkanlık Müfettişleri, Sigorta Müfettişleri," 
ibaresi "Sosyal Güvenlik Denetçileri" şeklinde 
değiştirilmiş, (h) bendinde yer alan "Bağ-Kur 
Denetmenleri" ve "Sosyal Sigorta Uzmanları" 
ibareleri çıkarılmıştır. 

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
ekli (II) sayılı ek gösterge cetvelinin 

"2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili 
Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşların
da" başlıklı bölümünde yer alan "Sosyal Sigor
talar Kurumu Başkanlığına Bağlı Daire Baş
kanları" ibaresi çıkarılarak yerine "Sosyal 
Güvenlik Kurumu Aktüerya ve Fon Yönetimi 
Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu 
Strateji Geliştirme Başkanı, Sosyal Güvenlik 
Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Sos
yal Güvenlik Kurumu Destek Hizmetleri Daire 
Başkanı, Sosyal Güvenlik İl Müdürü (Ankara, 
İstanbul, İzmir)" ibareleri, "5-Yargı Kuruluşları 
Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim 
Kuruluşlarında" başlıklı bölümüne "Sosyal 
Güvenlik İl Müdürü" ibaresi eklenmiştir. 

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

yer alan, "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık 
Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş Yardım
cıları, Sigorta Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yar
dımcıları," ibaresi "Sosyal Güvenlik Denetçi ve 
Denetçi Yardımcıları" şeklinde değiştirilmiş, 
(i) alt bendinde yer alan "Sosyal Sigorta Uz
manları" ile "Bağ-Kur Denetmenleri" ibaresi 
çıkarılmıştır. 

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin; "I- Genel 
İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (c) bendin
de yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Baş
kanı" ibaresi çıkarılmış, (d) bendine "Sosyal 
Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanı" 
ibaresi eklenmiş, (g) bendinde yer alan "Sosyal 
Sigortalar Kurumu Başkanlık Müfettişleri, 
Sigorta Müfettişleri," ibaresi, "Sosyal Güvenlik 
Denetçileri, Sosyal Güvenlik Uzmanları," şek
linde değiştirilmiş, (h) bendinde yer alan "Bağ-
Kur Denetmenleri," "Sosyal Sigorta Uzmanları" 
ve "Sosyal Güvenlik Uzmanları" ibareleri 
çıkarılmıştır. 

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
ekli (II) sayılı ek gösterge cetvelinin "2. Yargı 
Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yük
sek Öğretim Kuruluşlarında" başlıklı bölümün
de yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkan
lığına Bağlı Daire Başkanları" ibaresi 
çıkarılarak yerine "Sosyal Güvenlik Kurumu 
Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı, Sos
yal Güvenlik Kurumu İnsan Kaynakları Daire 
Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Destek Hiz
metleri Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik İl 
Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)" ibareleri, 
"5-Yargı Kuruluşları Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 
ile Yükseköğretim Kuruluşlarında" başlıklı 
bölümüne "Sosyal Güvenlik İl Müdürü" ibaresi 
eklenmiştir. 

h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 
(5/c) numaralı bendinde yer alan "Sosyal 
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(5/c) numaralı bendinde yer alan "Sosyal 
Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve 
Yardımcı Hizmet Birimi)" ibareleri çıkar
tılarak, "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Baş
kanları," ibaresi eklenmiş; (8/a) bendinde yer 
alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 
Müfettişleri ile Sigorta Müfettişleri" ibaresi 
"Sosyal Güvenlik Denetçileri" şeklinde değiş
tirilmiş; (9/a) bendine "il Emniyet Müdürleri" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal 
Güvenlik İl Müdürleri (Ankara, İstanbul, İz
mir)", (9/b) bendine "İl Emniyet Müdürleri" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal 
Güvenlik İl Müdürleri" ibareleri eklenmiştir. 

Yönetmelik ve tebliğler 
MADDE 41.- Başkanlık birimleri ile taşra 

teşkilatının görev ve yetkileri, çalışma usul ve 
esasları ile Kurum personelinin işe alınma, 
atanma, yükselme, yer değiştirme, görev, yetki 
ve sorumlulukları Kurumca çıkarılacak yönet
melikler ile düzenlenir. 

Bu Kanun gereği çıkarılması gereken 
yönetmelikler Kanunun yürürlük tarihinden 
itibaren en geç bir yıl içinde yürürlüğe konulur. 

Kurum, kanunla yerine getirmekle yüküm
lü olduğu hizmetlerin uygulanmasına ilişkin 
hususları duyurmak amacıyla tebliğ çıkarmaya 
yetkilidir. Kurum dışındaki gerçek ve tüzel 
kişileri ilgilendiren tebliğler Resmi Gazetede 
yayımlanır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve 
Yardımcı Hizmet Birimi)" ibareleri çıkar
tılarak, "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Baş
kanları," ibaresi eklenmiş; (8/a) bendinde yer 
alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 
Müfettişleri ile Sigorta Müfettişleri" ibaresi 
"Sosyal Güvenlik Denetçileri" şeklinde değiş
tirilmiş; (9/a) bendine "İl Emniyet Müdürleri" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal 
Güvenlik İl Müdürleri (Ankara, İstanbul, İz
mir)", (9/b) bendine "İl Emniyet Müdürleri" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal 
Güvenlik İl Müdürleri" ibareleri eklenmiştir. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 43.- a) 9/7/1945 tarihli ve 4792 

sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 
b) 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Sosyal 

Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu, 
c) 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kurumu Kanunu, 
d) 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve 

Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanununun 1 ila 23 ün
cü maddeleri, 
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ONİKİNCİ BÖLÜM 
Geçici ve Son Hükümler 

Devredilen kurumlar ve devre ilişkin 
hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1.- 4947 sayılı Sosyal 
Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu ile kurulan 
Sosyal Güvenlik Kurumu, 4958 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu ile kurulan Sosyal 
Sigortalar Kurumu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanat
karlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu ile kurulan Esnaf ve 
Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kurumu ile 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığının merkez ve taşra teşkilatlarında kadrolu 
olarak görev yapan personeli kadroları ile bir
likte, işçi ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi gereği 
çalıştırılan personeli mevcut statüleri ile, her 
türlü taşınır ve taşınmaz mal varlıkları, tapuda 
bu kurumlar adına kayıtlı olan taşınmazları ve 
hizmet binaları, araç, gereç, malzeme, demirbaş 
ve taşıtları, alacakları, haklan, borçları, iştirak
leri, dosyaları, yazılı ve elektronik ortamdaki 
her türlü kayıtlan ve diğer dokümanlar ile bir
likte hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu 
Kanunun yürürlük tarihi itibanyla görevleri ile 
birlikte Kuruma devredilmiştir. Devir işlemleri 
her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

e) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 1 
ila 3 üncü, 6 ila 11 inci, 20 ila 22 nci ve 25 ila 
29 uncu maddeleri, 

f) 24/6/1983 tarihli ve 72 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının (c) bendi, 

g) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 35-A maddesinin (b) 
bendi, 

yürürlükten kaldınlmıştır. 
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici ve Son Hükümler 

Devredilen kurumlar ve devre ilişkin 
hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1.- 4947 sayılı Sosyal 
Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu ile kurulan 
Sosyal Güvenlik Kurumu, 4958 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu ile kurulan Sosyal 
Sigortalar Kurumu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanat
karlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu ile kurulan Esnaf 
ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu ile 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığının; merkez ve taşra teşkilatlarının kad-
rolan ile kadrolannda görev yapan memur ve 
işçileri, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi 
gereği çalıştırılan personeli mevcut statüleri ile, 
her türlü taşınır ve taşınmazları, tapuda bu 
Kurumlar adına kayıtlı olan taşınmazlan ve 
hizmet binaları, araç, gereç, malzeme, demir
baş ve taşıtları, alacakları, hakları, borçları, iş
tirakleri, dosyaları, yazılı ve elektronik ortam
daki her türlü kayıtları ve diğer dokümanlar ile 
birlikte hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu 
Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla görevleri ile 
birlikte Kuruma devredilmiştir. Devir işlemleri 
her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
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Devredilen kurumların kullanımında 
bulunan veya mülkiyeti Hazineye ait olup da 
devredilen kurumlara tahsisli taşınmazlar hiç
bir işleme gerek kalmaksızın Kuruma tahsis 
edilmiş sayılır. 

Devredilen kurumlar tarafından yapılmış 
olan sözleşmeler, kredi anlaşmaları, yatırım 
projeleri, bu kurumlann leh ve aleyhine açılmış 
davalar, icra takipleri Kurum tarafından 
yürütülür ve bütün hak, yetki, yükümlülük, 
alacak ve borçlanyla birlikte Kuruma geçer. 

Devredilen kurumlarla ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarına; sözleşmeler, kredi anlaş-
malan, yatırım projeleri ve davalar dolayısıyla 
bankalarca verilmiş olan teminat mektupları ile 
ipotek belgeleri hiçbir işleme gerek olmadan 
Kurum muhatap alınarak verilmiş sayılır. 

Kurumun 2006 malî yılı harcamaları, ilgili 
mevzuatı gereği gerekli işlem ve düzenlemeler 
yapılıncaya kadar devredilen kurumlann 2006 
yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır. 

Devredilen kurumlara şartlı olarak yapılan 
her türlü taşınır, taşınmaz, taşıt ve diğer bağış-
lann, devirden sonra bağışlama şartlanna uy
gun olarak kullanılmalanna devam olunur. 

Teşkilata ve kadrolara ilişkin hükümler 
GEÇİCİ MADDE 2.- Kurumun merkez 

ve taşra teşkilatı ve kadroları kademeli olarak 
en geç üç yıl içinde bu Kanuna uygun hale 
getirilir. Bu süre içinde Kurumun yürütmekle 
sorumlu olduğu görevler Kurum personeli 
ve/veya devredilen kurumların merkez ve taşra 
teşkilatlan ve bu teşkilatlann personeli tarafın
dan yürütülmeye devam edilir. Bu süre içerisin
de devredilen kadrolarda boşalma olması halin
de bu kadrolara atama yapılamaz ve boşalan 
kadrolar bu sürenin sonunda başka bir işleme 
gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. 

Bu Kanun gereği Yönetim Kurulu oluş-
turuluncaya kadar, devredilen kurumların 
yönetim kurulları ilgili kanunlan gereği görev-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Devredilen kurumların kullanımında 
bulunan veya mülkiyeti Hazineye ait olup da 
devredilen kurumlara tahsisli taşınmazlar hiç
bir işleme gerek kalmaksızın Kuruma tahsis 
edilmiş sayılır. 

Devredilen kurumlar tarafından yapılmış 
olan sözleşmeler, kredi anlaşmaları, yatınm 
projeleri, bu kurumlann leh ve aleyhine açılmış 
davalar, icra takipleri Kurum tarafından 
yürütülür ve bütün hak, yetki, yükümlülük, 
alacak ve borçlanyla birlikte Kuruma geçer. 

Devredilen kurumlarla ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarına; sözleşmeler, kredi anlaş-
malan, yatınm projeleri ve davalar dolayısıyla 
bankalarca verilmiş olan teminat mektuplan ile 
ipotek belgeleri hiçbir işleme gerek olmadan 
Kurum muhatap alınarak verilmiş sayılır. 

Kurumun 2006 malî yılı harcamaları, ilgili 
mevzuatı gereği gerekli işlem ve düzenlemeler 
yapılıncaya kadar devredilen kurumlann 2006 
yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır. 

Devredilen kurumlara şartlı olarak yapılan 
her türlü taşınır, taşınmaz, taşıt ve diğer bağış
ların, devirden sonra bağışlama şartlanna uy
gun olarak kullanılmalanna devam olunur. 

Teşkilâta ve kadrolara ilişkin hükümler 
GEÇİCİ MADDE 2.- Kurumun merkez ve 

taşra teşkilâtı ve kadroları kademeli olarak en 
geç üç yıl içinde bu Kanuna uygun hale 
getirilir. Üç yıllık süre Bakanlar Kurulu karan 
ile iki yıla kadar uzatılabilir. Bu süre içinde 
Kurumun yürütmekle sorumlu olduğu görevler 
Kurum personeli ve/veya devredilen kurum
lann merkez ve taşra teşkilâtı personeli tarafın
dan yürütülmeye devam edilir. Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce Kamu Personeli 
Seçme Sınavı sonucu açıktan ataması yapılmak 
üzere yerleştirilenler ile ilân edilmiş bulunan 
kadrolara görevde yükselme veya unvan 
değişikliği suretiyle yapılacak atamalar hariç 
olmak üzere, bu fıkrada belirtilen süre içerisin-
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lerini yapmaya devam ederler. Kurum Yönetim 
Kurulunun en az toplanma yeter sayısı kadar 
üyesi atandıktan veya seçildikten sonra dev
redilen kurumların yönetim kurullarının görev
leri sona erer, yetkileri Kurum Yönetim Kurulu 
tarafından kullanılır. Bu tarih itibarıyla dev
redilen kurumların tüzel kişilikleri de sona erer. 

Devredilen kurumlarda Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanı, SSK Başkanı, Sosyal Güven
lik Kurumu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, 
Genel Müdür Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, 
Daire Başkanı, Kurul Başkanı, Bölge Müdürü 
kadrolarında bulunanların görevleri bu 
Kanunun yayımı tarihinde sona erer ve bunlar 
ekli (3) sayılı listede ihdas edilen Bakanlık 
Müşaviri kadrolarına atanmış sayılırlar. İl 
Müdürü, Sigorta İl Müdürü, Sağlık İşleri İl 
Müdürü, Sigorta Müdürü kadrolarında 
bulunanların görevleri bu Kanunun yayımı 
tarihinde sona erer ve bunlar ekli (2) sayılı lis
tede ihdas edilen Uzman kadrolarına atanmış 
sayılırlar. Bu madde gereği ihdas edilen Bakan
lık Müşaviri ile Uzman kadrolarının herhangi 
bir sebeple boşalması halinde kadroları hiçbir 
işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. 

Devredilen kurumlarda Başmüfettiş, 
Sigorta Başmüfettişi, Müfettiş, Sigorta Müfet
tişi, Müfettiş Yardımcısı ve Sigorta Müfettiş 
Yardımcısı kadrolarında çalışanlar, bu Kanunla 
ihdas edilen Sosyal Güvenlik Başdenetçisi, 
Sosyal Güvenlik Denetçisi ve Sosyal Güvenlik 
Denetçi Yardımcısı kadrolarına; Sosyal Güven
lik Uzman Yardımcısı, Sosyal Sigorta Uzman 
Yardımcısı ve Sosyal Sigorta Uzmanı unvanını 
haiz olanlar ilgisine göre Kurum bünyesindeki 
Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı ve Sosyal 
Güvenlik Uzmanı kadrolarına mevcut kadro 
dereceleri ile birlikte başka bir işleme gerek 
kalmaksızın atanmış sayılır. 

Üçüncü ve dördüncü fıkralar uyarınca 
ataması yapılan personel devredilen kurumlar-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

de devredilen kadrolardan boş bulunanlar ile 
herhangi bir şekilde boşalan kadrolara atama 
yapılamaz. 

Bu Kanun gereği Yönetim Kurulu oluş-
turuluncaya kadar, devredilen kurumların 
yönetim kurulları ilgili mülga kanunları gereği 
görevlerini yapmaya devam ederler. Kurum 
Yönetim Kurulunun en az toplanma yeter 
sayısı kadar üyesi göreve başladıktan sonra 
devredilen kurumların yönetim kurullarının 
görevleri ve tüzel kişilikleri sona erer, yetkileri 
Kurum Yönetim Kurulu tarafından mülga 
kanun hükümlerine göre kullanılır. Bu madde 
gereği görev süreleri sona eren yönetim kurulu 
üyeleri hakkında 43 üncü madde ile yürürlük
ten kaldırılan kanun hükümlerindeki yönetim 
kurulu üyeliği sürelerinin dolmasına ilişkin 
hükümler uygulanır. Yönetim Kurulu üyelerin
den bu fıkra gereği görevi sona erenlere, nor
mal Yönetim Kurulu üyeliği sürelerinin dol
masına kadar geçecek süre için Yönetim 
Kurulu kadrolarına bağlı olarak almakta olduk
ları malî hakları ödenmeye devam edilir. Bakan 
bu süre içinde bu kişileri, Bakanlıkta ya da 
Kurumda durumlarına uygun görevlerde 
görevlendirebilir. 

Bu Kanuna; ekli (1), (2) ve (4) sayılı lis
telerde belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) 
sayılı cetvele Sosyal Güvenlik Kurumu bölümü 
olarak, ekli (3) sayılı listede belirtilen kadrolar 
ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin bölümüne 
ve ekli (5) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas 
edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakan
lığına ilişkin bölümüne eklenmiştir. 

Devredilen kurumlarda Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanı, SSK Başkanı, Sosyal Güven
lik Kurumu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, 
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daki kadrolarında ve/veya görevlerinde görev
lendirilmiş sayılır ve devredilen kurumlarda 
yürütmekle sorumlu oldukları görevleri yürüt
meye devam ederler ve görevlendirme süresin
ce eski kadrosuna ait aylık, ek gösterge ve her 
türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hak
larını almaya devam ederler; bu süre içerisinde 
derece ve kademe terfileri yapılır ve bu süreler 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun ek 68 inci ve 73 üncü mad
delerinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate 
alınır. Bu fıkra uyarınca görevlendirilen per
sonelin hizmetine ihtiyaç kalmaması halinde 
görevlendirme işlemi Bakan tarafından, diğer 
personel için ise Başkan tarafından sona er-
dirilir veya ihtiyaç duyulan bir başka görevde 
görevlendirilebilir. 

Devredilen kurumların görev süreleri sona 
eren kadrolu yönetim kurulu üyeleri hakkında 39 
uncu madde ile yürürlükten kaldırılan kanun 
hükümlerindeki yönetim kurulu üyeliği 
sürelerinin dolmasına ilişkin hükümler uygulanır. 

Devredilen kurumların ve Kurumun kadro 
değişiklikleri üç yıllık süre içerisinde 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu mad
desinin son fıkrası uygulanmaksızın anılan 
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine 
göre yapılır. 

Devredilen kurumlara ait kadrolar bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıllık 
sürenin sonunda iptal edilerek 190 sayılı Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış 
sayılır. 

Bu Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı listelerde 
belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) 
sayılı cetvele Sosyal Güvenlik Kurumu bölümü 
olarak, bu Kanuna ekli (3) sayılı listede belir
tilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iliş
kin bölümüne eklenmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Genel Müdür Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, 
Daire Başkanı, Kurul Başkanı, Bölge Müdürü 
kadrolarında bulunanların görevleri sona erer 
ve bunlardan devredilen T.C Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğünde Genel Müdür ve Genel 
Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ekli 
(5) sayılı listede ihdas edilen, diğerleri ise ekli 
(3) sayılı listede ihdas edilen Bakanlık 
Müşaviri kadrolarına atanmış sayılırlar. İl 
Müdürü, Sigorta İl Müdürü, Sağlık İşleri İl 
Müdürü, Sigorta Müdürü kadrolarında 
bulunanların görevleri sona erer ve bunlar ekli 
(4) sayılı listede ihdas edilen Başkanlık 
Müşaviri kadrolarına atanmış sayılırlar. Bu 
madde gereği ihdas edilen Bakanlık Müşaviri 
ile Başkanlık Müşaviri kadrolarının herhangi 
bir sebeple boşalması halinde kadroları hiçbir 
işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. 
Bu fıkra ve beşinci fıkra uyarınca ataması 
yapılan personel devredilen kurumlardaki kad
rolarında ve/veya görevlerinde görevlendiril
miş sayılır ve devredilen kurumlarda yürüt
mekle sorumlu oldukları görevleri birinci fık
rada belirtilen süreyi geçmemek üzere yürüt
meye devam ederler. Görevlendirme süresince 
devredilen kurumlardaki eski kadrosuna ait ay
lık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları 
ile diğer malî haklarını almaya devam ederler, 
ancak atandıkları yeni kadronun aylık ve malî 
hakların toplam net tutan eski kadrolarının ay
lık ve malî hakları toplam net tutarından yük
sek olanlar yeni kadronun aylık ve malî hak
larını almaya devam ederler. Bu süreler 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun ek 68 inci ve ek 73 üncü mad
delerinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate 
alınır. 

Devredilen kurumlarda Başmüfettiş, 
Sigorta Başmüfettişi, Müfettiş, Müfettiş (özel
leştirme), Sigorta Müfettişi, Müfettiş Yardım
cısı ve Sigorta Müfettiş Yardımcısı kadrolann-
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4046 sayılı Kanunun 25 inci maddesi 
uyarınca devredilen kurumlara tahsis edilmiş 
kadrolar Kuruma devredilmiş sayılır. Bu kad
rolarda görev yapan personel, kadrolanyla bir
likte hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kuruma 
devredilmiş sayılır. 4958 sayılı Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununun geçici 1 inci mad
desinin ikinci fıkrasında sayılanlar ile 9/1/1985 
tarihli ve 3146 sayılı Kanunun geçici 9 uncu 
maddesinin (D) bendinde sayılanların haklan 
saklıdır. 

Bu Kanuna göre Kuruma devredilen per
sonel en geç üç yıl içinde derece ve 
kademelerine uygun olmak kaydıyla Bakanlık
taki veya Kurumdaki ihtiyaç duyulan kadrolara 
atanırlar. 

Bu madde uyarınca atanan personelin 
Bakanlık veya Kurumdaki yeni kadrolarında 
göreve başladıkları tarih itibarıyla eski kad
rolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları ay
lık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden 
net tutan) her türlü zam ve tazminatlan, makam 
tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek 
ödeme (ilave nitelikteki ek ödemeler hariç) ve 
benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin 
(fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının 
(bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni 
atandıklan kadrolara ilişkin olarak yapılan ay
lık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve taz
minatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, 
görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik 
ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü 
ödemelerin (fazla mesai ücreti hariç) toplam net 
tutarından fazla olması halinde aradaki fark 
tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutul
maksızın fark kapanıncaya kadar aynca taz
minat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki 
kadro unvanlannda isteğe bağlı olarak herhangi 
bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçen
lerin fark tazminatı ödenmesine son verilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

da çalışanlar, bu Kanunla ihdas edilen Sosyal 
Güvenlik Başdenetçisi, Sosyal Güvenlik 
Denetçisi ve Sosyal Güvenlik Denetçi Yardım
cısı kadrolarına; Sosyal Güvenlik Uzman Yar
dımcısı, Sosyal Sigorta Uzman Yardımcısı ve 
Sosyal Sigorta Uzmanı unvanına haiz olanlar 
ilgisine göre Kurum bünyesindeki Sosyal 
Güvenlik Uzman Yardımcısı ve Sosyal Güven
lik Uzmanı kadrolarına mevcut kadro 
dereceleri ile birlikte başka bir işleme gerek 
kalmaksızın atanmış sayılır. Devredilen kurum
larda sigorta yoklama memuru kadrosunda 
bulunanlar ise Kurum bünyesindeki sosyal 
güvenlik kontrol memuru kadrolarına mevcut 
kadro dereceleri ile birlikte başka bir işleme 
gerek kalmaksızın atanmış sayılır. 

Devredilen kurumların ve Kurumun kadro 
değişiklikleri birinci fıkrada belirtilen süre 
içerisinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 9 uncu maddesinin son fıkrası uy
gulanmaksızın anılan Kanun Hükmünde Karar
name hükümlerine göre yapılır. 

Devredilen kurumların merkez teşkilatına 
ait kadrolarda bulunan personelden birinci fık
rada belirtilen süre sonunda bu Kanunla ihdas 
edilen (1) veya (2) sayılı listede yer alan 
Kurum kadrolarına atanamayanlar, otuz gün 
içinde başvurmaları halinde devredilen kurum
larının bağlı veya ilgili olduğu Bakanlıktaki 
veya bu Bakanlıklara bağlı veya ilgili kurum
lardaki ihtiyaç duyulan kadrolara en geç otuz 
gün içinde atanabilirler. Talepte bulunmayan 
veya talepte bulunmasına rağmen bu şekilde 
atanamayan personel ile devredilen kurumlann 
taşra teşkilatına ait kadrolarda bulunan per
sonelden bu Kanunla ihdas edilen (1) veya (2) 
sayılı listede yer alan Kurum kadrolarına 
atanamayanların kadroları, birinci fıkrada 
belirtilen sürenin bitiminden itibaren altmış 
gün içinde, (4) sayılı listeye aynı kadro unvan-
larıyla ilgisine göre merkez veya taşra teşkilatı 
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4046 sayılı Özelleştirme Hakkında Kanun 
gereğince atananların aynı Kanun gereğince 
sağlanan haklan saklıdır. Bu hükmün uygulan
masında bu kişilerin üç yıllık sürelerinin 
hesabında devredilen kurumlarda göreve baş
ladıkları tarih esas alınır. 

Kurumun ihdas edilen kadrolarına üç yıl
lık süre içerisinde atanacak personelde, bu 
Kanunda öngörülen şartlar ile atanılacak 
görevin gereklerine uygun olarak Yönetim 
Kurulunca belirlenecek personelin niteliklerine 
ilişkin kriterler aranır. Atamalarda devredilen 
kurumlardaki personel öncelikle dikkate alınır. 

Devredilen kurumlarda geçici veya sürek
li olarak fiilen çalışan personelden; son üç yıl
da olumlu sicil almış olmak, sosyal güvenlik 
uzman yardımcıları için 28 inci maddenin dör
düncü fıkrasında aranan şartlan taşımak, in
gilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden 
birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde 
belge ibraz etmek, Kurumca belirlenen konuda 
tez hazırlamak şartıyla yapılacak ilk sosyal 
güvenlik uzmanı yeterlik sınavına katılabilirler. 
Bunlardan yeterlik sınavında başanlı olanlar 
"Sosyal Güvenlik Uzmanı" kadrolarına atanır
lar. Ancak bu şekilde sosyal güvenlik uzmanı 
olarak atanacakların sayısı, merkez ve taşra teş
kilatlarında bulunan sosyal güvenlik uzmanı 
kadro sayısının her birinin % 5'ini geçemez. 

Bu Kanunda geçen Kurum hizmeti ibaresi, 
devredilen kurumlarda geçirilen hizmet 
sürelerini de kapsar. 

Teşkilat, personel, kadro, demirbaş ve 
taşınmaz malların devri ile benzeri hususlarda 
ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye Bakan 
yetkilidir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

olarak eklenmiş sayılır. Ancak, bu şekilde ek
lenecek kadro sayısı toplam 2500 adedi 
geçemez. Bu kadrolar herhangi bir nedenle 
boşaldığında hiçbir işleme gerek kalmaksızın 
iptal edilmiş sayılır. Birinci fıkrada belirtilen 
sürenin bitiminden itibaren altmış günlük 
sürenin sonunda devredilen kurumlara ait kad
rolar ile bu Kanunla ihdas edilen (3), (4) ve (5) 
sayılı listede yer alan kadrolara atananların 
devredilen kurumlardaki eski kadrolan iptal 
edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cet
vellerden çıkarılmış sayılır. 

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 
25 inci maddesi uyannca devredilen kurumlara 
tahsis edilmiş kadrolar (Müfettiş hariç) 
Kuruma tahsis edilmiş, bu kadrolarda görev 
yapan personel, kadrolarıyla birlikte hiçbir iş
leme gerek kalmaksızın Kuruma devredilmiş 
sayılır, bunlar ile (Müfettiş dahil) 4958 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 1 
inci maddesinin ikinci fıkrasında, 9/1/1985 
tarihli ve 3146 sayılı Kanunun geçici 9 uncu 
maddesinin (D) bendinde ve 22/12/2005 tarihli 
ve 5436 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 
dördüncü fıkrasında sayılanlann söz konusu 
hükümlerde yer alan hakları saklıdır. Dev
redilen kurumlar adına 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) 
bendi gereğince vize edilmiş bulunan sözleş
meli personel pozisyonları Kurum adına vize 
edilmiş sayılır. 

22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun ile 
devredilen Kurumlara tahsis edilen kadrolar, 
hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kuruma tahsis 
edilmiş sayılır ve bu kadrolarda istihdam edilen 
personel, 5436 sayılı Kanun uyannca tahsis 
edilen önceki kurumlardaki görevlerini 
yürütürler. 

Bu madde uyannca atanan personelin yeni 
kadrolannda göreve başladıklan tarih itibanyla 
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eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda al
dıkları aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya 
isabet eden net tutarı) her türlü zam ve taz
minatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, 
görev tazminatı, ek ödeme (ilave nitelikteki ek 
ödemeler hariç) ve benzeri adlarla yapılan her 
türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti hariç) top
lam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak 
esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin 
olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye (bir 
aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve taz
minatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, 
görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme (ilave 
nitelikteki ek ödemeler hariç) ve benzeri adlar
la yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai üc
reti hariç) toplam net tutarından fazla olması 
halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi 
ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanın-
caya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atan
dıkları kurumdaki kadro unvanlarında isteğe 
bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, 
kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara 
fark tazminatı ödenmesine son verilir. 

Devredilen kurumlarda 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan per
sonelden; son üç yılda olumlu sicil almış ol
mak, 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendinde sayılan şartları taşımak, İngilizce, 
Fransızca ve Almanca dillerinden birinde 
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye 
Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde belge 
ibraz etmek, Kurumca belirlenen konuda tez 
hazırlamak şartıyla yapılacak ilk sosyal güven
lik uzmanı yeterlik sınavına katılabilirler. Bun
lardan yeterlik sınavında başarılı olanlar "Sos
yal Güvenlik Uzmanı" kadrolarına atanırlar. 
Ancak bu şekilde sosyal güvenlik uzmanı 
olarak atanacakların sayısı, sosyal güvenlik 
uzmanı kadro sayısının % 5'ini geçemez. 

Bu Kanunda geçen Kurum hizmeti ibaresi, 
devredilen kurumlarda geçirilen hizmet 
sürelerini de kapsar. 
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Taşınmazlara ilişkin hükümler 
GEÇİCİ MADDE 3.- Kuruma, bu 

Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmüne göre 
devrolunan taşınmazlardan, Kurumun hizmet 
gereği ihtiyaç duymadığı taşınmazlar (oteller 
ve iştirakler hariç), rayiç bedeli üzerinden, 
Maliye Bakanlığına bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren üç ay içinde devredilir. 
Tapuda Hazine adına tescil edilmesinden önce 
bu taşınmazların bedeli, Hazineden karşılan
mak suretiyle Kuruma bir yıl içerisinde beş eşit 
taksitte ödenir. Oteller ve iştirakler ise, rayiç 
bedeli üzerinden 4046 sayılı Özelleştirme Hak
kında Kanun hükümleri çerçevesinde satış iş-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Birinci fıkrada belirtilen süre içinde dev
redilen kurumların personelinden ekli (3) ve (5) 
sayılı listedeki bakanlık müşaviri kadrolarına 
atanmış sayılanlar için Bakan tarafından, dev
redilen kurumların diğer personeli için ise Baş
kan tarafından; bu Kanunla yapılan görevlen
dirmeye ihtiyaç kalmaması halinde görevlen
dirme işlemi sona erdirilir, bu personel Kurum
da durumlarına uygun ihtiyaç duyulan başka 
görevde görevlendirilebilir, aynı usûl ile yeni 
görevlendirme yapılabilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip 
eden ay başından itibaren, ek ödeme, ikramiye 
ve fazla çalışma ücretleri eski kadro ve görev
lerinde görevlendirilmiş sayılanların görevlen
dirilmeleri süresince, görevlendirildikleri kadro 
ve/veya görev unvanı dikkate alınarak, bun
ların dışındakilerin ise, bu Kanun ile ihdas 
edilen Kurum kadrolarına atanıncaya kadar, 
devredildikleri kurumlardaki kadro unvanları 
dikkate alınarak, bu Kanunun 28 inci mad
desine göre hesaplanır. 

Devredilen kurumlarda, bu Kanunun 
yürürlük tarihi itibariyla kamu konutlarından 
yararlanmakta olan personelin bu hakları, 
görevleri devam etmek kaydıyla birinci fıkrada 
belirtilen sürece devam eder. 

Taşınmazlara ilişkin hükümler 
GEÇİCİ MADDE 3.- Kuruma, bu 

Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fık
rası uyarınca devrolunan taşınmazlardan, 
Kurumun hizmet gereği ihtiyaç duymadığı 
taşınmazlar, bu Kanunun yürürlük tarihinden 
itibaren bir yıl içerisinde Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenerek, rayiç bedeli üzerinden 
satılmak üzere Maliye Bakanlığına bildirilir. 
Bu taşınmazlar bildirim tarihinden itibaren altı 
ay içinde tapuda re'sen Hazine adına tescil 
edilir. Bu taşınmazlar, Maliye Bakanlığınca 
satılır ve satış bedelleri, satış tarihinden 
itibaren bir ay içinde Kuruma ödenir. Bu fıkra 
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lemleri gerçekleştirilmek üzere, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilir. 
Tapuda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına 
tescil edilmesinden önce bu taşınmazlar ile iş
tiraklerin bedeli Kuruma bir defada ve peşin 
olarak ödenir. Bu amaçla Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur. 
Bu fıkra gereği rayiç bedel tespiti Bakanlık 
temsilcisinin başkanlığında Maliye Bakanlığı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 
Kurum temsilcilerinin katılımından oluşan 
komisyon tarafından yapılır. 

Bu madde kapsamındaki taşınmazlarla il
gili olarak ifraz ve imar plânı tadil işlemleri ile 
kat mülkiyetine geçiş işlemleri, bu taşınmaz
ların sonradan Kurum lehine yapılacak değişik
likler hariç olmak üzere, Kurumca iktisap 
tarihindeki imar durumuna uygun olarak, 
Kurumun talebi üzerine ilgili daire ve 
belediyelerce ivedilikle sonuçlandırılır. Kat 
mülkiyetine geçiş için, kadastro müdürlüğünce 
zemindeki fiili durumu tespit eden plân, 
vaziyet plânı sayılır ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti 
Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
(b) bendinde yazılı fotoğrafın Kurum temsil-
cisince tasdik edilerek, tapu müdürlüğüne 
talepte bulunulması halinde, başkaca bilgi ve 
belgeye gerek bulunmaksızın taşınmaz üzerin
de kat mülkiyeti tesis edilir. 

Bu madde kapsamında gerçekleştirilen 
taşınmaz devirlerinde devralan taraf, devreden 
tarafa külli halef olur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

uyarınca Hazine adına tescil edilen taşınmaz
lardan, beş yıl içinde satılamayanların bedeli 
rayiç bedel üzerinden Hazine tarafından 
Kuruma ödenir. Bu fıkra kapsamında gerçek
leştirilen taşınmaz devirlerinde devralan taraf, 
devreden tarafa küllî halef olur. 

Kuruma devredilen oteller ile iştirak pay
larından Kurum Yönetim Kurulunca belir
lenecek olanların satış işlemlerinin, Özelleştir
me İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştiril
mesine karar verilmesi halinde, satışı gerçek
leştirilecek oteller ile iştirak paylan bu Başkan
lığa bildirilir ve özelleştirme programına alın
mak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 
Özelleştirme Yüksek Kuruluna sunulur. Özel
leştirme Yüksek Kurulunun kararı üzerine satış 
işlemleri, 4046 sayılı Özelleştirme Uy
gulamaları Hakkında Kanun hükümleri çer
çevesinde gerçekleştirilir. Satışa konu oteller 
ile iştiraklerin değer tespit çalışmaları, Kurum 
Yönetim Kurulunun uygun görüşü alındıktan 
sonra sonuçlandırılır. Satış gelirleri, Özelleştir
me İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan gider
ler düşüldükten sonra Kuruma aktarılır. Satıl
mak üzere özelleştirme programına alınan 
Kuruma ait oteller ile iştirak paylarının mül
kiyeti ve statüsü aynen devam eder. 

Kuruma, bu Kanunun geçici 1 inci mad
desi hükmüne göre devrolunan taşınmazlarla il
gili olarak, bu taşınmazlar hakkında sonradan 
Kurum lehine yapılacak değişiklikler hariç ol
mak üzere, Kurumca iktisap tarihindeki imar 
durumuna uygun olarak ifraz, tevhit, tescil, tes
pit, imar plânı tadili ve kat mülkiyetine geçiş iş
lemleri, imar mevzuatındaki kısıtlamalara tâbi 
olmaksızın ilgili kuruluşlarca Kurumun 
talebini izleyen iki ay içinde yerine getirilir. 
Kat mülkiyetine geçiş için, ilgili kadastro 
müdürlüğünce zemindeki fiili durumu tespit 
eden plân, vaziyet plânı sayılır ve 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun 12 nci maddesinin 
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Diğer mevzuattaki atıflar 
GEÇİCİ MADDE 4.- Diğer mevzuatta, 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal 
Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü 
ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğüne yapılan atıflar, bu Kanunla 
kurulan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmış 
sayılır. 

Bu Kanun gereğince hazırlanacak yönet
melikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut 
tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı ol
mayan hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

Saklı tutulan haklar 
GEÇİCİ MADDE 5.- Bu Kanunun 29 un

cu maddesinde belirtilen yabancı dil şartı, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
göreve başlayan Müfettiş Yardımcıları ve 
Sigorta Müfettiş Yardımcıları hakkında uy
gulanmaz. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ikinci fıkrasının (b) bendinde yazılı fotoğrafın 
Kurum yetkilisince tasdik edilerek, ilgili tapu 
sicil müdürlüğünden talepte bulunulması halin
de, başkaca bilgi ve belgeye gerek bulunmak
sızın bu taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti tesis 
edilir. 

Geçici 2 inci madde hükümlerine göre 
Kurum Yönetim Kurulu oluşuncaya kadar, 
devredilen kurumlara ait oteller, iştirakler ve 
taşınmazlardan özelleştirme programına alın
mış olanların satış işlemleri, bu Kanunla yürür
lükten kaldırılan mevzuat hükümlerine göre 
yürütülür. 

Diğer mevzuattaki atıflar 
GEÇİCİ MADDE 4.- Diğer mevzuatta, 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal 
Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü 
ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğüne ve bunlann yönetim kurullanna 
yapılan atıflar, bu Kanunla kurulan Sosyal 
Güvenlik Kurumuna veya Yönetim Kuruluna 
yapılmış sayılır. 

Bu Kanun gereğince hazırlanacak yönet
melikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut 
tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykın ol
mayan hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

Saklı tutulan haklar ve hizmet içi eğitim 
GEÇİCİ MADDE 5.- Bu Kanunun 30 un

cu maddesinde belirtilen yabancı dil şartı, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
göreve başlayan Müfettiş Yardımcıları ve 
Sigorta Müfettiş Yardımcıları hakkında uy
gulanmaz. 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev 
alanıyla ilgili olarak sosyal güvenlik başdenet-
çileri ve denetçileri, bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren bir yıl içinde, meslekî 
eğitime tâbi tutulurlar. 
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Yürürlük 
MADDE 42.- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 43.- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 44.- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 45.- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Abdüllatif Şener 
Başbakan V. 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V. 
K. Tüzmen 

Devlet Bakanı V. 
M. Aydın 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı V. 
A. Aksu 

Millî Eğitim Bakanı 
H.Çelik 

Ulaştırma Bakanı V. 
F. N. Özak 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı V. 
K. Unakıtan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

îçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
F N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
MM. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı V. 

A.Koç 
Çevre ve Orman Bakanı V. 

H. Çelik 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

M. A. Şahin 
Devlet Bakanı 

M. Aydın 
Adalet Bakanı 

C. Çiçek 
Maliye Bakanı 

K. Unakıtan 
Sağlık Bakanı V. 
M. Başesgioğlu 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ CETV 

EK (I) SAYILI CETVEL 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 

SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK 
DANIŞMA KURULU 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
BAŞKANLIĞI 

Merkez Teşkilatı 

Ana Hizmet Birimleri 
Başkan Başkan Yardımcısı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü 

Başkan Yardımcısı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 

Başkan Yardımcısı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü 
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü 
Rehberlik ve Denetim Başkanlığı 
Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı 

Taşra Teşkilatı 
Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri 
Sosyal Güvenlik Merkezleri 

Danışma Birimleri 
Strateji Geliştirme B 

Hukuk Müşavirliği 

Basın ve Halkla İliş 



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE 

GENEL KURUL 

EK (I) SAYILI CETVEL 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
BAŞKANLIĞI 

Merkez Teşkilatı 

Ana Hizmet Birimleri 
Başkan Başkan Yardımcısı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü 

Başkan Yardımcısı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 

Başkan Yardımcısı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü 
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü 
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 
Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı 

Taşra Teşkilatı 
Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri 
Sosyal Güvenlik Merkezleri 

Danışma Birimleri 
Strateji Geliştirme B 

Hukuk Müşavirliği 

Basın ve Halkla İlişk 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 
(1) SAYILI LİSTE 

KURUMU : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
AH 
AH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

Unvanı 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı 
Genel Müdür 
Rehberlik ve Denetim Başkanı 
Strateji Geliştirme Başkanı 
I. Hukuk Müşaviri 
İnsan Kaynakları Daire Başkanı 
Destek Hizmetleri Daire Başkanı 
Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 
Daire Başkanı 
Sosyal Güvenlik Başdenetçisi 
Sosyal Güvenlik Denetçisi 
Sosyal Güvenlik Denetçisi 
Sosyal Güvenlik Denetçisi 
Sosyal Güvenlik Denetçisi 
Sosyal Güvenlik Denetçisi 
Sosyal Güvenlik Denetçisi 
Sosyal Güvenlik Denetçisi 
Hukuk Müşaviri 
Hukuk Müşaviri 
Hukuk Müşaviri 
Avukat 
Avukat 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sivil Savunma Uzmanı 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Aktüer 
Aktüer 
Aktüer 

Derecesi 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
3 
5 
1 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
5 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

1 
3 
4 

30 
180 
70 
10 
25 
15 

170 
100 
50 
10 
3 
3 

10 
5 

100 
100 
100 
100 
100 
50 
50 

1 
30 
30 
20 
10 
5 
5 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 
— 
— 
... 
... 
— 
... 
... 
... 
... 
— 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
— 
— 
... 
... 
... 
... 
— 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
— 
— 
— 

Toplam 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

30 
180 
70 
10 
25 
15 

170 
100 
50 
10 
3 
3 

10 
5 

100 
100 
100 
100 
100 
50 
50 

1 
30 
30 
20 
10 
5 
5 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1102) 
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Sıntf 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GİH 
GÎH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GÎH 
GİH 
GÎH 
GİH 
GİH 
GİH 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
GİH 
GİH 
SHS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
YHS 
YHS 
YHS 

Unvanı 
Sosyal Çalışmacı 
Sosyal Çalışmacı 
Şef 
Şef 
Şef 
Sosyal Güvenlik Denetçi Yardımcısı 
Sosyal Güvenlik Denetçi Yardımcısı 
Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı 
Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı 
İcra Memuru 
İcra Memuru 
Memur 
Memur 
Veri Hazırlama ve 
Veri Hazırlama ve 
Veri Hazırlama ve 
Veri Hazırlama ve 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Uzman Tabip 
Daire Tabibi 
Diş Tabibi 
Eczacı 
Diyetisyen 
Çocuk Eğitimcisi 
Çocuk Gelişimcisi 
Hemşire 
Mühendis 
Mühendis 
Mimar 
Mimar 
İstatistikçi 
Tekniker 
Tekniker 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Hizmetli 
Dağıtıcı 
Aşçı 

Kontrol İşletmeni 
Kontrol İşletmeni 
Kontrol İşletmeni 
Kontrol İşletmeni 

TOPLAM 

Derecesi 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
9 
8 
9 
3 
6 
5 

10 
3 
5 
7 

10 
1 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
7 
7 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

3 
3 

40 
40 
20 
50 
30 

250 
250 

6 
4 

40 
10 
70 
70 
70 
30 

8 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
2 

15 
8 
4 
7 
3 
5 
5 
5 
3 
2 
5 
5 
5 

25 
20 
5 

2544 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

. . . 

. . . 

. . . 
— 
.. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
— 
— 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 

Toplam 
3 
3 

40 
40 
20 
50 
30 

250 
250 

6 
4 

40 
10 
70 
70 
70 
30 

8 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
2 

15 
8 
4 
7 
3 
5 
5 
5 
3 
2 
5 
5 
5 

25 
20 
5 

2544 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1102) 
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KURUMU : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
TEŞKİLATI: TAŞRA 

Sınıfı 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
AH 
AH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Unvanı 
Sosyal Güvenlik İl Müdürü 
Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı 
Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü 
Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü 
Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü 
Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Avukat 
Avukat 
Şef 
Şef 
Şef 
Şef 
Şef 
Kontrol Memuru 
Kontrol Memuru 
Kontrol Memuru 
İcra Memuru 
İcra Memuru 
İcra Memuru 
İcra Memuru 
İcra Memuru 
Memur 
Memur 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Uzman Tabip 
Uzman Tabip 
Uzman Tabip 
Tabip 
Tabip 
Tabip 
Tabip 
Diş Tabibi 
Diş Tabibi 

Derecesi 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
7 
5 
6 
7 
8 
9 
5 

10 
3 
5 
7 

10 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
1 
2 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

81 
162 
700 
300 
350 
350 
25 
25 
25 

177 
15 
10 
20 
81 
81 

1000 
500 
500 
600 
400 

1150 
1250 
1000 

91 
250 
150 
300 
200 

1250 
1250 
2100 
2100 
2100 
2000 

223 
100 
100 
124 
100 
125 
75 
18 
20 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

. . . 

. . . 
— 
_.. 
— 
. . . 
. . . 
. . . 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
.. . 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
.. . 
— 
. . . 
— 
— 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 

Toplam 
81 

162 
700 
300 
350 
350 
25 
25 
25 

177 
15 
10 
20 
81 
81 

1000 
500 
500 
600 
400 

1150 
1250 
1000 

91 
250 
150 
300 
200 

1250 
1250 
2100 
2100 
2100 
2000 

223 
100 
100 
124 
100 
125 
75 
18 
20 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1102) 
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Sınıfı 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
SHS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
YHS 
YHS 
YHS 

Unvanı 
Eczacı 
Eczacı 
Eczacı 
Eczacı 
Eczacı 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire 
Sosyal Çalışmacı 
Sosyal Çalışmacı 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mimar 
Mimar 
Mimar 
Mimar 
Çocuk Gelişimcisi 
Çocuk Gelişimcisi 
Çocuk Gelişimcisi 
Çocuk Eğitimcisi 
Çocuk Eğitimcisi 
Çocuk Eğitimcisi 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Hizmetli 
Dağıtıcı 
Aşçı 

TOPLAM 

Derecesi 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
1 
2 
5 
6 
1 
2 
5 
6 
5 
6 
7 
5 
6 
7 
4 
5 
6 
7 
8 
7 
7 
7 

(3) SAYILI LİSTE 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

132 
200 
150 
150 
200 

74 
50 
50 
30 
20 

3 
3 

10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 

16 
10 
10 
20 
20 
10 
22 
30 
40 
30 
40 

200 
200 
100 

23348 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 
— 
— 
— 
— 
... 
... 
— 
— 
— 
... 
... 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
... 
— 
... 
... 
... 
— 
... 
... 
... 
— 
— 
— 

Toplam 
132 
200 
150 
150 
200 

74 
50 
50 
30 
20 

3 
3 

10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 

16 
10 
10 
20 
20 
10 
22 
30 
40 
30 
40 

200 
200 
100 

23348 

KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı 
GİH 

Unvanı 
Bakanlık Müşaviri 

TOPLAM 

Derecesi 
1 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

58 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 
Toplam 

58 

58 58 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1102) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 
(1) SAYILI LİSTE 

KURUMU : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Smıfi 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
AH 
AH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

Unvanı 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı 
Genel Müdür 
Rehberlik ve Teftiş Başkanı 
Strateji Geliştirme Başkanı 
I. Hukuk Müşaviri 
İnsan Kaynaklan Daire Başkanı 
Destek Hizmetleri Daire Başkanı 
Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 
Daire Başkanı 
Sosyal Güvenlik Başdenetçisi 
Sosyal Güvenlik Denetçisi 
Sosyal Güvenlik Denetçisi 
Sosyal Güvenlik Denetçisi 
Sosyal Güvenlik Denetçisi 
Sosyal Güvenlik Denetçisi 
Sosyal Güvenlik Denetçisi 
Sosyal Güvenlik Denetçisi 
Hukuk Müşaviri 
Hukuk Müşaviri 
Müşavir (Özelleştirme) 
Avukat 
Avukat 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Mali Hizmetler Uzmanı 
Mali Hizmetler Uzmanı 

Perçççsi 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
3 
1-9 
1 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
5 
6 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

1 
8 
3 
4 

30 
193 
82 
10 
25 
15 

170 
100 
50 
10 
4 

20 
10 
15 

100 
100 
100 
100 
100 
50 
50 
4 
4 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

. . . 

. . . 
— 
— 
.. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
— 
— 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
— 
.. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
— 

Toplam 
1 
8 
3 
4 

30 
193 
82 
10 
25 
15 

170 
100 
50 
10 
4 

20 
10 
15 

100 
100 
100 
100 
100 
50 
50 
4 
4 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1102) 
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Serbest Tutulan 
Kadro Kadro 

Sınıfı 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
SH 
SH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
GİH 
SH 

Unvanı 
Sivil Savunma Uzmanı 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Aktüer 
Aktüer 
Aktüer 
Sosyolog 
Sosyolog 
Sosyal Çalışmacı 
Sosyal Çalışmacı 
Uzman (Özelleştirme) 
Araştırmacı(Özelleştirme) 
Şef 
Şef 
Şef 
Şef (Özelleştirme) 
Sosyal Güvenlik Denetçi Yardımcısı 
Sosyal Güvenlik Denetçi Yardımcısı 
Sosyal Güvenlik Denetçi Yardımcısı 
Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı 
Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı 
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 
İcra Memuru 
İcra Memuru 
Memur 
Memur 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Uzman Tabip 
Daire Tabibi 
Diş Tabibi 
Eczacı 
Diyetisyen 
Çocuk Eğitimcisi 
Çocuk Gelişimcisi 

Derecesi 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
5 
2 
5 
1 
2 
1-12 
1-13 
3 
4 
5 
3-12 
7 
8 
9 
8 
9 
8 
5 
6 
5 

10 
3 
5 
7 

10 
1 
3 
6 

5 
3 

Adedi 
1 

30 
30 
20 
10 
5 
5 
2 
3 
3 
3 

323 
877 
40 
40 
20 

543 
4 

70 
30 

175 
175 

4 
6 
4 

40 
10 
80 
90 

100 
90 

6 
3 
1 

11 
7 
5 
5 
2 

12 
7 

Adedi 

... 
— 
— 
— 
... 
... 
... 
... 
... 
— 
... 
— 
... 
... 
... 
— 
... 
... 
... 
— 
... 
... 
... 
— 
... 
— 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 

Topla 
1 

30 
30 
20 
10 
5 
5 
2 
3 
3 
3 

323 
877 
40 
40 
20 

543 
4 

70 
30 

175 
175 

4 
6 
4 

40 
10 
80 
90 

100 
90 

6 
3 
1 

11 
7 
5 
5 
2 

12 
7 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1102) 
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Sınıfı 
SH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
YH 
YH 
YH 

Hemşire 
Mühendis 
Mühendis 
Mimar 
Mimar 
İstatistikçi 
Tekniker 
Tekniker 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Hizmetli 
Dağıtıcı 
Aşçı 

Unvanı 

TOPLAM 

Derecesi 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
7 
7 

(2) SAYILI LİSTE 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

4 
7 
3 
5 
5 
5 
3 
2 
5 
5 
5 

25 
20 

5 
4356 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 
... 
... 
— 
— 
... 
... 
— 
... 
... 
... 
... 
. . . 

Toplam 
4 
7 
3 
5 
5 
5 
3 
2 
5 
5 
5 

25 
20 

5 
4356 

KURUMU : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
TEŞKİLATI: TAŞRA 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
AH 
AH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

Unvanı 
Sosyal Güvenlik İl Müdürü 
Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı 
Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü 
Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü 
Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü 
Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Uzman (Özelleştirme) 
Avukat 
Avukat 
Şef 
Şef 
Şef 
Şef 

Derecesi 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1-12 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

81 
162 
700 
300 
350 
350 

50 
50 
50 
15 

200 
200 

1000 
500 
500 
600 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

... 

... 

... 
— 
... 
... 
... 
— 
... 
... 
— 
— 
... 
... 
... 
... 

Toplam 
81 

162 
700 
300 
350 
350 

50 
50 
50 
15 

200 
200 

1000 
500 
500 
600 
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SlDiÛ 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
TH 

Unvanı 
Şef 
Şef (Özelleştirme) 
Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı 
Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı 
Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru 
Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru 
Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru 
Araştırmacı (Özelleştirme) 
İcra Memuru 
İcra Memuru 
İcra Memuru 
İcra Memuru 
İcra Memuru 
Memur 
Memur 
Veri Hazırlama ve 
Veri Hazırlama ve 
Veri Hazırlama ve 
Veri Hazırlama ve 
Uzman Tabip 
Uzman Tabip 
Uzman Tabip 
Tabip 
Tabip 
Tabip 
Tabip 
Diş Tabibi 
Diş Tabibi 
Eczacı 
Eczacı 
Eczacı 
Eczacı 
Eczacı 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire 
Sosyal Çalışmacı 
Sosyal Çalışmacı 
Mühendis 

Kontrol İşletmeni 
Kontrol İşletmeni 
Kontrol İşletmeni 
Kontrol İşletmeni 

Derecesi 
7 
3-12 
8 
9 
5 
6 
7 
1-13 
5 
6 
7 
8 
9 
5 

10 
3 
5 
7 

10 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
1 

Serbest 
Kadro 
Adedi 
400 
49 
40 
60 

1150 
1250 
1000 

23 
91 

250 
150 
300 
200 

1500 
1500 
2100 
2100 
2100 
2000 

223 
80 
80 

124 
100 
125 
75 
18 
20 

132 
200 
150 
150 
200 

74 
50 
50 
30 
20 

3 
3 

10 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

... 
— 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
— 
... 
... 
... 
... 
— 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
— 

Toplam 
400 
49 
40 
60 

1150 
1250 
1000 

23 
91 

250 
150 
300 
200 

1500 
1500 
2100 
2100 
2100 
2000 

223 
80 
80 

124 
100 
125 
75 
18 
20 

132 
200 
150 
150 
200 

74 
50 
50 
30 
20 

3 
3 

10 
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Sınıfı 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
SH 
SH 
SH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
YH 
YH 
YH 

Unvanı 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mimar 
Mimar 
Mimar 
Mimar 
Çocuk Gelişimcisi 
Çocuk Gelişimcisi 
Çocuk Gelişimcisi 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Hizmetli 
Dağıtıcı 
Aşçı 

TOPLAM 

D_ej£££Sİ 

2 
5 
6 
1 
2 
5 
6 
5 
6 
7 
4 
5 
6 
7 
8 
7 
7 
7 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 

16 
8 
4 

22 
20 
30 
20 
30 

500 
110 
100 

24198 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

. . . 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
.. . 
— 
.. . 
. . . 
. . . 
— 
.. . 
. . . 
. . . 

Toplam 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 

16 
8 
4 

22 
20 
30 
20 
30 

500 
110 
100 

24198 

(3) SAYILI LİSTE 

KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı Unvanı 
GİH Bakanlık Müşaviri 

D_eıej£sj 
1 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

54 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 
Toplam 

54 

TOPLAM 54 54 
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(4) SAYILI LİSTE 
KURUMU : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI :TAŞRA 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı Unvanı 
GİH Başkanlık Müşaviri 

Derecesi 
1 

TOPLAM 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

160 

160 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

(5) SAYILI LİSTE 
KURUMU : MALİYE BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI :MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı Unvanı Derecesi 
GİH Bakanlık Müşaviri 1 

TOPLAM 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

6 

6 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1102) 
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