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A- BASINDA AÇIKLANAN DEVLET HATALARINDAN
ÖRNEKLER:
1)

12.6.2004 tarihli Dünya Gazetesi haberine göre
“ Zengin Ülkelerin Çiftçisi Devletten Geçiniyor.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
ülkeleri çiftçilerinin geçtiğimiz yıl 257.3 milyar dolar
tutarında devlet desteği aldığı açıklandı.
OECD’nin yıllık raporunda yer alan verilere göre,
OECD ülkesi çiftçilerinin 2003 yılı kazançlarının
yüzde 32’sini, yani üçte birini sübvansiyonlar
oluşturdu. Dünya Ticaret Örgütü’nde serbest ticareti
engellediği gerekçesiyle en çok tartışılan tarım
sübvansiyonlarının azaltılması yolunda pek fazla
mesafe kaydedilmediği ifade edilen raporda, tarım
sektörü gelirlerinin büyük bir kısmının hala devletten
alınan desteklerden oluştuğu vurgulanıyor. Nitekim,
Avrupa Birliği’nde yüzde 38 olan tarım gelirleri
içerisindeki sübvansiyon oranı Türkiye’de 23, ABD’de
ise yüzde 18. Rapora göre, en çok devlet desteği alan
çiftçiler ise yüzde 58 ile yüzde 74 arasındaki oranlarda
değişen sübvansiyonlarla İsviçre, Norveç, Kore ve
Japonya’da yaşıyor.”

2) 10.6.2004 tarihli Cumhuriyet Gazetesi haberine göre, Fethullah
Gülen Doç.Dr. Necip Hablemitoğlu’nu dava etmiş ve:
“ Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek hukuk kurulu,
Fethullah Gülen’in açtığı bu davada Necip
Hablemitoğlu’na hak verilmiştir. (Esas 2001/4-1000,
Karar 2002/25)
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararında
irdelediği belgeler arasında ‘Işık Tarikatı İllegal
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Örgütlenmesi’ ile ilgili raporlar vardır, Jandarma
Genel Komutanlığı kaynaklı rapor çarpıcıdır.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararından aynen
aktarıyorum:
‘ Nurculuk başlıklı bölümde, Fethullah Gülen grubu
Nurcuların şeriat esaslarına dayalı bir devlet kurma
yönündeki amaçlarını gerçekleştirmek için izledikleri
yöntemin irdelendiği; grubun 1969 yılından beri yurt
içindeki faaliyetleri (yurt sathında 200 vakıf, 200 özel
okul, 56’sı büyük 500 şirket, 460 dershane ve yaklaşık
500 öğrenci yurdu ile Zaman Gazetesi ve Samanyolu
TV gibi medya organları, sigorta ve finans kurumu
faaliyetleri) ile 1992 yılında eğitim başta olmak üzere
Kuzey Afrika’dan Rusya Federasyonu’na,
Uzakdoğu’dan ABD’ye yayılan bir genişleme içinde 54
ülkede faaliyetlerin vurgulandığı’ görülmüştür.
Cemaatin geleceğine ilişkin ayrıntılı araştırmalar,
Fethullahçıların ‘Şeriat devleti kurma amacı peşinde’
olduklarını göstermektedir.”
3) CHP. İncelemesine yollama yapan 14.6.2004 tarihli Vatan Gazetesi
haberine göre: “ Son 20 yılda faiz ödemelerile borç stokunun
toplamı 457 milyar dolar” olmuştur.
CHP. Milletvekili Bulut Tanlan’ın tespitlerine göre:
“ Türkiye’nin dış borçları 1983 yılında 18,4 milyar
dolar seviyesindeydi. 2003 sonunda bu rakam 148
milyar dolara yükseldi. 1983’ten 2003 sonuna kadar
dış borç artışı 130 milyar dolar oldu.
Türkiye 1983 - 2003 arasında 82.9 milyar dolar dış
borç faizi ödedi. Bir başka deyişle anılan dönemde
82.9 milyar dolar faiz ödenmesine rağmen, borç stoku
130 milyar dolar artış gösterdi.
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1983 yılında Türkiye’nin toplam iç borcu 3 trilyon lira
seviyesindeydi. 2003 yılında toplam iç borç 194.3
katrilyon liraya çıktı. Yine aynı dönemde iç borçlara
toplam 175 katrilyon lira faiz ödendi.
Bugünkü kurlara göre iç ve dış borçlar için 1983’ten
bu yana topla 199 milyar dolar faiz ödemesi yapıldı.
Buna karşılık 2003 sonu itibarıyla devletin toplam 258
milyar dolar borcu var.”
4)

16.6.2004 tarihli Milliyet Gazetesinin yollama yaptığı “Dünya
Zenginlik Raporuna” göre “Bir milyon doların üzerinde finansal
ya da likidite mal varlığına sahip olanların sayısı 2003 yılında
2 milyon 270 bine ulaşmıştır.” Artış % 14 ‘tür. Avrupa ve Güney
Amerika’da 30 milyon dolar ve daha fazla yatırım aracına sahip ultra
zengin adedi ABD. ve Kanada’da 30 bin kişidir.

5)

17.6.2004 tarihli Sabah-Radikal haberine göre Türkiye’de 70
(yetmiş) camiye karşılık sadece bir adet hastane var.

6) Cartagum Delendum Est Homo Homini Loupous
L’Homme est Malad Naturellement.
7) 17.6.2004 tarihli Star Gazetesinde Yaşar Nuri Öztürk “ 1920’deki
durumdayız” başlığı altında haklı eleştiriler yapmakta, Mustafa
Kemalé yollamalardan sonra şöyle devam etmektedir.
“Durum bugün de aynı. Hatta daha da vahim.
• Dışa teslimiyetçi yönetim, aymaz ve meddah basın
tarafından desteklenmektedir;
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‘ Hükümet tarafından teşvike mazhar olan muhalif
gazetelerin hücumları... müşkül vaziyette
bırakmaktadır...’ (Aynı eser, 6/375)
Durum bugün de aynı. Yaşadığımız diğer
benzerlikleri de biz sıralayalım:
• Düyûnu Umumiye tasallutu: Adı değişip IMF
olmuş Düyûnu Umumiye yönetimi bütün
ekonomik, tarımsal, hayvansal projelerimizin
kotarıcısı, denetleyicisi olarak başımızdadır.
• Borç Batağı: Borçlarımız, 3 Kasım 2002’den beri
72 milyar dolar daha artarak 300 milyar dolara
yaklaşmıştır. Aynı süre içinde işsizlik yüzde 4
artmış, 40 milyon insan açlık ile yoksulluk sınırının
ortasında çırpınır hale gelmiştir. Böyle bir
durumda ‘tam bağımsızlık’tan söz etmek inandırıcı
değildir.
• Tarım ve hayvancılığın iflas edip tamamen dışı
bağımlı hale gelmesi: Türkiye, kendi kendini
besleyen ülkeler kategorisinden çıkıp buğday,
mısır, pamuk, şeker, et, hatta süt ithal eder duruma
düşürülmüştür. Her türlü tohumda dışa bağımlı
hale getirilmiş bulunuyoruz. Bir tohum bankamız
bile yoktur.
• Bağımsızlığımızın tartışılır hale gelmesi.
Patrikhanenin ekümenikliğinin tanınması, Rum
Ruhban mektebinin açılması, bazı suçlularının serbest
bırakılması... yolundaki dış talimatların teker teker
yerine getirilmeye başlanması, bağımsızlığımızın
tartışmaya açılmasına sebep olmaktadır.
Türkiye; 1920’lerin savaş yoluyla uygulanmak istenen
Sevr’ine mukabil bugün, barış yoluyla uygulatılan bir
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Sevr ile yüz yüzedir. Nitekim, Stockholm’de toplanan
bazı AB kurmayları, Kopenhang Kriterleri(nin Sevr
şartları gibi uygulanarak Türkiye’nin hizaya
getirilmesi gerektiğini dünyanın önünde açıkça ilan
etmişlerdir.
O halde, Türkiye, adı konmamış bir işgalin, telaffuz
edilmeyen bir parçalanmanın eşiğindedir. Bunun
anlamı şudur:
Bir seferberlik siyasetinde, bir seferberlik ruh ve
bilincine muhtacız.
Derin dip dalgalarının yaratacağı bir halk
seferberliğiyle teşkilatlanıp siyaset yapacak bir
yükseliş hareket ve hamlesinden başka çaremiz
kalmamıştır.”
8)

Türkiye’nin en büyük ve en kazançlı şirketi TÜPRAŞ, yok pahasına
satılmakta, ayrıca petrolde dışa bağımlılık artırılmakta;
Müstakil Devlet ilkesine gölge düşürebilecek TELEKOM satışı da
gündemdedir.
Bankalar % 20 enflasyon ve mevduat faizi ortamında % 180’i aşan
kredi faizi uygulamakta, kredi kartlarında faiz aylık % 7 -8
düzeyinde bulunmakta, faize faiz yasağına da riayet edilmemekte,
Devlet ilgisiz ve bilgisiz kalmaktadır.

9)

3182 sayılı Bankalar Kanunu 111 madde iken, 4389 sayılı kanunda
30 maddeye indirilmiş ve anlaşılmaz hale getirilmiştir.
4969 ve 5020 sayılı kanunlarla yapılan eklemeler de her maddeyi
anlaşılmaz hale getirmiştir.
14, 15, 16, 17. Maddelerin her biri 15 - 18 sayfalı ve anlaşılmaz hale
getirilmiştir.
-6Belli başlı Türk kanunları ile Avrupa kanunlarının hiç birinde bir
sayfalık hiçbir madde yoktur.
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Örneğin 977 maddelik İsviçre Medeni Kanunu 452 sayfada
toplanmıştır ve her sayfada üç madde vardır.
1967 tarihli Alman Medeni Kanunu 2385 madde olup, 621 sayfada
toplanmıştır ve her sayfada ortalama 4 madde vardır. 460 maddelik
Alman Ticaret Kanunu da yaklaşık 100 sayfada toplanmış ve her
sayfada 4 madde yer almıştır.
Önemli hükümlerin toplandığı 14, 15, 16 ve 17. Maddelerden her
birinin 15 - 18 sayfa tutan Bankalar Kanunu gibi Dünyada bir kanun
yoktur ve tembellik ürünüdür.
“ DEVLETİ ÇARHI DENİ VERDİ KAMU MÜPTEZELE,
ŞİMDİ EDVAB-I SAADETTE GEZEN HEP HAZELE,
İŞİMİZ KALDI HEMAN MERHAMET-İ LEMYEZELE,
YIKILIBDIR BU CİHAN SANMA Kİ BİZDE
DÜZELE.”
10) 2001 yılından beri iki üyesi İmar Bankası Yönetim Kurulunda
bulunan ve Bankalar kanunu gereğince bankayı her gün ve her
an denetlemekle yükümlü olan BDDK, sonradan bankada
saptanan sözde 8 katrilyon liralık gizli mevduatı saptamamış,
ihmal etmiş, Devletin zarara uğramasına neden olmuş ve sonra
da bu zararın giderilmesi ve sözde sorumlulardan tahsil edilmesi
için:
- Önce 12.8.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4969
sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesinin ikinci bendi ile;
“a- 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası
Kanunu ile 4389 sayılı Bankalar kanunu uyarınca
banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen
sigortaya tabi tasarruf mevduatı tutarı ile Tasarruf
Mevduatı Sigorta
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Fonu tarafından tespit edilen tasarruf mevduatı tutarı
arasında bir fark bulunması halinde, bu fark nispetinde;
- Bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi
başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür
yardımcıları, imzaları bankayı ilzam eden
memurları ve şube müdürleri ile,
- Yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı
olarak tek başına veya birlikte elinde
bulunduran ortaklarının, kendilerine, eşlerine
ve çocuklarına ait;
b- Bankalar ve banka dışı mali kurumlar ile diğer
gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki, kiralık kasa
mevcutları da dahil olmak üzere, hak ve
alacakların dondurulmasına, her türlü mal, hak ve
alacakların üzerindeki tasarruf yetkisinin
tamamen veya kısmen kaldırılmasına, mal,
kıymetli evrak, nakit ve diğer değerlerin zaptına,
- Bunların bir tevdi mahalline yatırılmasına ve
hak ve alacakların üzerine diğer tedbirlerin
konulmasına,
- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun talebi
üzerine ilgili bankanın merkezinin bulunduğu
yerdeki sulh ceza hakimi, yargılama sırasında
ise mahkeme tarafından karar verilebilir.
c- Ayrıca, yukarıda belirtilen farkın 4389 sayılı
Bankalar Kanununun 14 ve 15 inci maddelerinde
yer alan hükümler dahilinde takip ve tahsiline
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından karar
verilebilir.
d- Bu fıkra hükmü, yukarıdaki bentte sayılan kişiler
adına hareket eden veya onlar hesabına kendi
- 8 e- adına para, mal veya hak edinen kişiler hakkında
da uygulanır.
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f- Tedbire ilişkin talepler hakim veya mahkeme
tarafından, evrak üzerinde yapılacak inceleme
sonucu derhal ve nihayet yirmi dört saat içinde
sonuçlandırılır. Gecikmesinde sakınca görülen
hallerde Cumhuriyet başsavcılıkları da hak ve
alacakların dondurulmasına karar verebilir.
Cumhuriyet başsavcılıkları bu kararı en geç yirmi
dört saat içinde sulh ceza hakimine bildirir. Hakim
en geç yirmi dört saat içinde bu kararın onaylanıp
onaylanmamasına karar verir. Hakim tarafından
onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır.
g- Sulh ceza hakimince verilen tedbir, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu veya Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonunun, bankanın bankacılık
işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin
kaldırıldığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde SUÇ
duyurusunda bulunmaması halinde sona erer. Bu
süre içerisinde suç duyurusu bulunması halinde
tedbir, takipsizlik kararının veya açılacak dava
sonucunda verilecek hükmün kesinleşmesine
kadar devam eder.
Mahkeme, bu Kanun hükümlerine göre Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ödenen ve/veya
ödenecek miktarın, sorumlular tarafından
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ödenmesine
karar verir. Bu halde, tedbir hükmolunan
meblağın tahsiline kadar devam eder ve
hükmolunan meblağ sorumluların bu fıkra
uyarınca tedbire konu edilen para, mal, hak ve
alacakları ile diğer mal varlığından tahsil olunur. “

- 9 şeklinde insafsız bir kuralı getirerek Hukuk tarihinde benzeri
bulunmayan bir KUSURSUZ sorumluluk getirmiştir.
4)

4969 sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesinin 4. Bendi de:
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“ Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ÖNCE
gerçekleştirilen fiiller nedeniyle, bu Kanun
hükümlerine göre Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu tarafından ödeme yapılmasına veya
yapılacak olmasına sebebiyet veren kişiler ile
bunların eş ve çocuklarına ait mal, hak ve
alacaklar hakkında da bu maddenin ikinci fıkrası
hükümleri uygulanır.”
Şeklinde olup,bankaya zarar verdiği iddia edilen kişilerin
kusursuz ve kusuru da iddia edilmeyen EŞ VE
ÇOCUKLARINI da sorumlu tutmuş ayrıca, daha AĞIR
yaptırımlar getiren kanunların geriye etkili olamayacağını
düzenleyen Anayasa ile Milletlerarası Sözleşmelere
aykırılıklara da neden olmuştur.
BDDK. ve Yasama Organı bu hukuksuz kanunla da yetinmemiş
26.12.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5020 sayılı Kanunun
Madde 2 Ek’de:
“ EK MADDE 2- Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim
ve denetimi Fona intikal eden;
Ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme
İZİN ve yetkileri ilgili Bakan, Bakanlar Kurulu veya
Kurul tarafından KALDIRILAN bankalar ile tasfiyeleri
Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından,
Tasfiye işlemleri başlatılan BANKALARIN,
1- Hakim ortakları,
2- Bankanın yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel
müdür yardımcıları ve BUNLARIN EŞ VE
ÇOCUKLARI
- 10 ile evlatlıklarının, bunların diğer kan ve kayın
hısımlarının,
3- Ve imzaya yetkili banka mensuplarının
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- KENDİ ARALARINDA
- veya ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE yaptıkları,
a) Taşınır ve taşınmaz rehni, ipotek, üst hakkı, intifa
Hakkı ve oturma hakkı gibi her türlü sınırlı ayni
hak tesisine ilişkin sözleşmeler ile,
b- Kara, hava ve deniz taşıtları gibi taşınır ve yalı,
villa, ada, site, tüm eklentileri ile çiftlik gibi
taşınmaz adi ve HASILAT KİRA
SÖZLEŞMELERİ, taşınır veya taşınmaz mal
FİNANSAL KİRALAMA,
c- Uydu ve kablolu yayın kanalı kullanma hakkı,
televizyon kanalı ile gazetelerin yayım hakkı,
d- Marka ve lisansı devir ve kullanma hakkı veren
sözleşmeleri,
e) İdare ve hizmet vekaleti ile Avrupa Birliği
standartları üzerinde prim ödemek suretiyle
yapılan hayat, bireysel emeklilik, ihtiyarlık ve
SAĞLIK SİGORTA sözleşmeleri,
f) Ve limitli veya limitsiz kredi kartı ile ATM kartı
sözleşmeleri ile,
h) MÜNFERİT VEYA KARŞILIKLI VERİLEN banka
teminat mektupları, kabul kredileri ve avalleri,
GEÇERSİZ SAYILIR.

- 11 Bu sözleşmelerden elde edilen tüm maddi
menfaatlerin Fona intikal eden alacaklar bakımından
açılmış veya açılacak davalarda mahkemece doğrudan
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Hazineye ayni veya değer olarak verilmesi veya
ödenmesine karar verilir.
Bu sözleşmelerin geçersizliğinden dolayı karşı tarafça
açılacak tazminat davalarında sözleşmede muvazaa
bulunmadığını ve sözleşmeyle ödenen bedelin
muvazaalı olmayan rayiç bedel olduğunu İSPAT
YÜKÜ DAVACIYA AİTTİR.
Borçlunun, bir borçludan beklenecek derecede
hayatını idame ettirebilmesi için gerekli konut
KİRALAMASI yukarıdaki fıkra kapsamı dışındadır.
“
Bu acımasız kuralı tamamlayan ve 5020 sayılı Kanunun 27/5.
Maddesinin sonlarında yer alan ve:
“ Tüm bu mal, hak ve alacaklara ilişkin olarak
açılacak veya açılmış davalarda bu kişiler Türk
Medeni Kanununun 3 üncü maddesindeki iyiniyet
karinesi ile 985 inci maddesindeki MÜLKİYET
KARİNESİNDEN ve tüm resmi SİCİLLERE
İYİNİYETLİ güven ilkesinden yararlanamaz”
şeklindedir.
5020 sayılı Kanun Ek. 3. Maddesine göre ise, yürürlükteki
kanunlarda en fazla 10 yıl olan zamanaşımı süresi 20 yıla çıkarılmış
olup 3. Ek. Madde:
“ Bu Kanundan kaynaklanan Fon alacaklarına ve bu
Kanuna göre Hazine alacağı sayılan alacaklara
ilişkin dava ve takiplerde zamanaşımı süresi yirmi
yıldır. Fon alacakları ve bu Kanuna göre Hazine
alacağı sayılan alacaklar bakımından bu sürenin
başlangıcı Fon tarafından ödeme yapılmasına veya
yapılacak olmasına sebebiyet veren kişilerin
fiillerinin gerçekleştiği tarihten itibaren başlar.”
- 12 -

Şeklindedir.
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5021 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin (f) bendi de:
“ Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ÖNCE
gerçekleştirilen fiiller nedeniyle, bu Kanun
hükümlerine göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
tarafından ödeme yapılmasına veya yapılacak olmasına
sebebiyet veren kişiler ile bunların EŞ VE
ÇOCUKLARINA ait mal, hak ve alacaklar hakkında
da (b) fıkrası hükümleri uygulanır.”
Şeklinde olup, bankaya zarar verenlerin “ EŞ ve
ÇOCUKLARINI” da sorumlu tutmakta, Dünya hukuk tarihinde
kabul edilen sorumlu KUSUR - ZARAR bağlantısını dışlamakta,
İnsan Haklarına aykırı düşmektedir.
“Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz” diyen Anayasanın 17.
Maddesine ilaveten bu yasağı Dünyaya ilan eden 1948 tarihli
“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin” 5. Maddesi ile
4 Kasım 1950 tarihli “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin”
3. Maddesine de aykırı Geçici 2. Madde ve Ek. Maddi 2’nin
tahlilinden anlaşılan ZULÜM örnekleri ve ihlal ettiği YÜZLERCE
EMREDİCİ ve DEVLETİN SORUMLULUĞUNU
KANITLAYAN yasal ve anayasal hükümlerden bir bölümü
şöyledir:
1)

4389 sayılı Bankalar Kanununun 9 - 14. Maddeleri gereğince
İmar Bankasını her gün denetlemek YETKİSİNE sahip ve
bununla YÜKÜMLÜ bulunan ve en azından 1984 - 2003
yıllarında, zaman zaman temsilcileri de bu bankanın yönetim
ve denetim kurullarında görev yapan Hazine Müsteşarlığı BDDK;
- Yıllarca görevlerini ihmal etmiş, İmar Bankasının gizli
mevduat kaydını engellememiş,
- Görevi ihmali üç yıla kadar hapis cezasına ilaveten doğan
zararı da Devlet ve Devlet memurlarına yükleyen TCK.
228 - 240 hükümlerine aykırılıklar doğmuş,
- 13 - Bu yasal yaptırımları uygulamayan Devlet memurları da
ihmalden tekrar sorumlu düşmüş,
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- Ancak bu görevlerinin hiçbirini yerine getirmeyen Devlet,
4969, 5020 ve 5021 sayılı kanunlarla mahkemelerin “En
geç 24 saat içinde tedbir kararı” vermesini emretmiş ve
bu kural mahkemelerce 14 defa uygulanmıştır.
4969 sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi ile 5020 sayılı
Kanunun Ek. 2. Maddesi, FON’un tedbir talebinin “Dosya
üzerinde inceleme ile” karara bağlanmasını emrettiğinden
savunma hakkını düzenleyen Anayasanın 36. Maddesi ile bu
doğrultudaki İnsan Hakları Sözleşmelerine aykırılıklar
doğmuştur.
2)

Anayasanın 141/3. Maddesinde “Bütün mahkemelerin her
türlü kararları gerekçeli olarak yazılır.” Diyen emredici
hükme rağmen, 7 katrilyon 552 trilyon liralık gizli mevduatı
banka yöneticilerile hakim ortaklarından ve bunların EŞ VE
ÇOCUKLARINA ilaveten “Diğer KAN ve KAYIN
HISIMLARINDAN” da (ne demekse) isteyen FON’un
gerekçesiz dilekçesini kabul eden mahkemeler de hiçbir
gerekçe göstermeksizin tedbir kararı vermiş ve sadece
kusurluların sorumlu tutulabileceğini emreden yüzlerce kanun
hükümlerini ihlal etmiş ve Anayasanın 40, 125 ve 129.
Maddeleri gereğince Devletin sorumlu tutulmasına neden
olmuştur.

11) Milliyet Gazetesi yazarı Nedim ŞENER’in 15 Temmuz 2004 tarihli
yazısı:
“ Emlakbank’ın yalnız inşaat zararı 7,2 katrilyon lira...
Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun hazırladığı 5 bin sayfalık
rapor Emlakbank’ın konut yapım işlerinin dar bir gruba
ihalesiz verildiğini ve böylece zararın büyüdüğünü ortaya
koydu.
Siyaset - bürokrat - işadamı üçgeni”
- 14 12) Yine Milliyet Gazetesi yazarı Melih AKIŞ’ın 15 Temmuz 2004
tarihli yazısı:
“ Zaman aşırımı:
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Nezih Gürol’un dün birinci sayfamızdaki haberini okumuş
olmalısınız... 87 sanıklı hayali ihracat davası zamanaşımına
uğruyor. Sanıklar arasında Orhan ASLITÜRK, Murat
DEMİREL, Ali BALKANER, Hayyam GARİPOĞLU gibi
muteber isimler yanında Maliye Bakanı Kemal
UNAKITAN’da var. Dava 16 Mart 2001 tarihinde açılmış
ama Mart 2004’e kadar geçen 3 yıl boyunca
sonuçlanmamış... Zamanaşımı kararı üzerine İstanbul
defterdarlığı Avukatı Zehra YÜZBAŞIOĞLU Yargıtay’a
başvuruyor. Ancak Maliye Bakanlığı Yargıtay’a
başvurarak itirazı geri çekiyor. Böylece Maliye Bakanı
Kemal UNAKITAN kendisiyle birlikte 87 hayali ihracat
sanığını kurtarmış oluyor.
Afrika dahil dünyanın neresinde sahte fatura
düzenlemekten sanık bir şahıs Maliye Bakanı yapılır?
Dünyanın neresinde bir Maliye Bakanı kendi suçunu
ortadan kaldırmak için diğer sanıkların kurtulmasına
yardımcı olur? “
13) 16.7.2004 tarihli akşam Gazetesinde Zülfikar DOĞAN’ın
belirttiğine göre, Emlak bankasının bir de Denizcilik şirketine verip
batırdığı 2 katrilyon 300 trilyon yani 1,5 milyar dolar kredi alacağı
vardır. Batak toplamı 11 katrilyon 400 trilyon veya 8,5 milyar
dolardır.
14) 22.7.2004 tarihli Milliyet Gazetesi yazarı Güngör URAS’ın
yazdığına göre:
“ IMF denetiminde yemeden içmeden günümüzü
geçiriyoruz.

- 15 İşsizlik, fakirlik azalmıyor, artıyor. Cari açığımız
(12 aylık döviz açığımız) 10 milyar doları aşmış
durumda.
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Başbakanımız, ‘AB üyeliğimize evet desinler’ diye
Fransızlara rüşvet teklif ediyor. ’12 milyar dolarlık
silah, helikopter ihalemiz var. Tanesi 5 milyar
dolardan 2 - 3 nükleer santral yaptıracağız. Fransız
firmalarına 15 milyar dolar ödeyerek İstanbul’a ray
döşeteceğiz. Airbas’tan 1,5 milyar dolara 36 uçak
alacağız.”
15) 17.8.2004 tarihli Hürriyet Gazetesinde Prof. Dr. Şükrü
KIZILOT’un da anlattığı gibi, son kanun değişikliklerinde
kuyumcuların ödeyeceği KDV. % 18’den % 1’e indirilmiş,
ancak simit ve morg masrafında KDV. % 18 olarak kalmıştır.
Anayasanın 73. Maddesi ihlal edilmiştir.
16) 18.8.2004 tarihli gazetelerde İstanbul Belediye Başkanının
açıklamalarına göre, İstanbul’da mevcut binalardan % 75’i
yani bir milyon 100 bin adedi kaçak ve ruhsatsızdır.
17) Türkiye’de orman alanında 4.500.000 kadar da ruhsatsız ve ormana
tecavüz teşkil eden bina var. 30.7.2004 tarihli Zaman Gazetesinde
verilen habere göre bu orman binalarını affeden ve orman vasfını
kaybeden arazilerin satışına imkan veren Kanun da kabul edilmiştir,
50 milyar dolar gelir beklenmektedir.
18) 12.8.2004 tarihli Milliyet Gazetesindeki habere göre, İmar
Bankasının ilanlarla sattığı Hazine Bonolarında Devletin hizmet
kusuru olmadığını Başbakanlık Hukuk Müşavirleri savunmuştur.
19) 30.6.2004 tarihli Hürriyet Gazetesi haberine göre, İran’da dine
küfreden bir profesör idamdan kurtulmuştur.
20) 1.7.2004 tarihli aman Gazetesinde verilen habere göre Devlet
işletmesi PETKİM Şirketinde 500 gün raporlu işçi ve memurlar var.

- 16 21) 17.5.2004 tarihli Cumhuriyet Gazetesi haberine göre “Öğrenciye
Cihat Çağrısı” yapılmış, kadınlar ikinci sınıf insan olarak bir
kitapta yazılmıştır.
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22) 20.4.2004 tarihli Dünya Gazetesi haberine göre 70 milyon nüfuslu
Türkiye’de sadece 6 milyon vergi mükellefi var. 21.4.2004 tarihli
Dünya Gazetesi haberine göre beyanname ile ödenen vergi, toplam
vergi gelirlerinin sadece % 1,3’üdür.
23) Prof. Dr. Zekeriya BEYAZ’ın 19.4.2004 tarihli Takvim Gazetesinde
yazdığına göre “İslam mezheplerinin sayısı 100’ü (yüz) geçer”
ancak dört grupta toplanmıştır.
24) Milli Emlak Müdürlüğünün açıklamalarına yollama yapan
16.5.2004 tarihli STAR Gazetesi haberine göre “Türkiye’nin 425
bin kilometre karesi yani % 52’si Devletindir” (borçları öder).
25) 26.8.2004 tarihli Dünya Gazetesindeki habere göre:
“İSO’nun açıkladığı ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunun
satışları ancak iki TÜPRAŞ ediyor.”
ki, neticesi önemli;
a)
b)

TÜPRAŞ gereksiz yere ve yok pahasına satılıyor.
500 şirket vergi kaçırıyor, satışları gizliyor.

26) 24.8.2004 tarihli Zaman Gazetesi haberine göre:
“ Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında
Türkiye’nin adı yok.”
“ Sıralamada ilk 100 içine 55 Amerikan üniversitesi
girerken 11 İngiliz, 7 Alman, 5 Japon, 4’er Kanada,
Fransız ve İsveç, 3 İsviçre, 2’şer Avusturalya ve
Hollanda, 1’er üniversite ile de Danimarka, Rusya,
Norveç, Finlandiya ve Avusturya üniversiteleri yer
aldı. Araştırmayı yapan Shanghai Jiao ong
Üniversitesi de ‘Top 500’ listesinde 404-502
kategorisinde yer aldı. Polonya, Yunanistan, Şili,
- 17 Güney Afrika, Yeni Zelanda, Meksika, Singapur,
G.Kore, Polonya, Çek Cumhuriyeti, İsrail, İrlanda,
Macaristan gibi ülkelerin üniversiteleri listede yer
aldı.”

, 22.12.2005

Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

İstanbul

Tel.: (0.212) 249 40 53 – 293 81 77
245 12 93 – 245 12 94
Fax: (0.212) 244 54 52

Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzetpaşa Sokak No. 36/12
Kabataş - İSTANBUL

27) 27.8.2004 tarihli gazete haberlerine göre kredi kartı faizleri yıllık
% 67 - 212’dir.
28) 24.8.2004 tarihli Star Gazetesinde Şeref Oğuz’un yazdığına göre
1960 yılında üç milyar olan Dünya nüfusu 19. Asır ortalarında
1 (bir milyardır) 2001 yılında Dünya nüfusu 6 milyardır.
29) 23.8.2004 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Rahmi Kumaş’ın verdiği
bilgiye göre:
“ 23 Nisan 1920’de kurulan Türkiye Büyük Millet
Meclisi, yasamanın yanında yürütme yetkisi’ni de
elinde bulundurduğundan, 25 Nisan 1920 günü
Muvakkat İcra Encümeni adıyla içinde Albay
İsmet’in (İnönü) de bulunduğu 7 kişilik bir yürütme
kurulu oluşturdu. Bunun başkanlığını, TBMM
Başkanı Mustafa Kemal Paşa yaptı. 3 Mayıs 1920
günü tam bir bakanlar kuruluna geçilerek ilk
başbakan da belirlendi. TBMM Başkanı Mustafa
Kemal Paşa. Daha sonra Fevzi Çakmak’ın (24.1.1921
- 9.7.1922) iki kez bakanlar kurulu kurduğu görüldü.
Bu süreçte dördüncü hükümeti, üçüncü başbakan
olarak Hüseyin Rauf Orbay’ın kurduğunu biliyoruz
(12.7.1922 - 4.8.1923). Cumhuriyet’in
duyurulmasından önceki son bakanlar kurulunu
dördüncü başbakan olarak Ali Fethi Okyar oluşturdu.
Nedense Cumhuriyet’in meclisleri 23 Nisan 1920’den
bu yana sıralanırken, bakanlar kurulları için sıra
vermeye 29 Ekim 1923’te kurulan 1. İnönü Hükümeti
ile başlandı. Günümüzde kurulan hükümet 58 olarak
sıralanmasına karşın, önceki 5 hükümeti de eklersek
bunun sıra sayısı 63 olmalıdır.”
- 18 30) 30.8.2004 tarihli Vatan Gazetesinde İstanbul imar müdürünün
verdiği bilgiye göre “İstanbul Beyoğlu’nda 2846 adet kaçak bina
var.... kaçak kapsamına giren üniversiteler de var” “KOÇ
Üniversitesi de kaçak”
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31) 1.9.2004 tarihli Dünya gazetesinde Tevfik Güngör’ün SSK.
kayıtlarına yollama yaparak belirttiğine göre:
“ 6,7 milyon işçinin 4.1 milyonu asgari ücretle
çalışıyor.”
“ Geçen yıl brüt asgari ücret 306 milyon lira olarak
uygulanmasına rağmen, SSK. primine esas kazanç
458 milyon lira olarak uygulandığı için, asgari
ücretlilerin brüt kazancı SSK’ya 458 milyon lira
olarak bildiriliyordu. SSK. primi, asgari kazanç
düzeyinden ödenen işçiler, aynı dönem itibariyle
kayıtlı toplam işçi sayısının yüzde 66’sına denk
geliyor. Bir başka ifadeyle, SSK.’ya kayıtlı her üç
işçiden ikisi, asgari ücretle çalışıyor. SSK. verilerine
göre, 288 bin 710 işçi 500-600 milyon lira arası, 238
bin 918 işçi 600-700 milyon, 150 bin işçi 700-800
milyon, 111 bin işçi 800-900 milyon, 125 bin 800 işçi
de 900 milyon lira ile 1 milyar lira arası aylık brüt
ücret alıyor. Kayıtlı işçilerden 454 bininin aylık brüt
ücreti 1 - 1,5 milyar, 305 bin 800’ünün 1,5 - 2 milyar,
148 bin 200’ünün de 2 milyar liranın üzerinde
bulunuyordu. 1 - 2 milyar lira arası aylık brüt ücret
alan yaklaşık 760 bin işçinin, toplam işçi sayısına
oranı yüzde 12,5 düzeyinde. Aylık brüt ücreti 2
milyar liranın üzerindeki işçilerin toplama oranı da
yüzde 3.9 olarak hesaplandı.”
32) 25.5.2004 tarihli Radikal Gazetesinden Salih Efe Erdem’in
haberine göre;
40 DAVALI METROPOL
İstanbul’da, gökkafes, Kızkulesi, Dünya Ticaret Merkezi gibi
onlarca proje için, şehrin tarihi ve doğal dokusunu bozduğu
-19gerekçesiyle açılan dava sayısı 40 a ulaştı. Bunlardan bazıları
Gökkafes, Formula 1 tesisleri, Kadıköy Ataşehir 2. Etap,
Fenerbahçe Dereağzı tesisleri, Çırpıcı Çayırı Vadisi, Sarıyer
Platin Konutları, Ataköy Turizm Merkezi, Koç Üniversitesi,
EGS Dünya Ticaret Merkezi, Kız Kulesi, Büyükyalı Deresi yol
düzenlemesi, Boğaziçi Radar Kuleleri, Hazine arazilerinin
satışı, Galata Binası, Ömerli İmar Planları, Beşiktaş- Ortaköy,
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Balmumcu İmar Planları, Kadıköy-Moda köprülü Kavşağı,
Dereseki-Serdaroğlu Özel Ormanı, Saip Molla Özel Ormanı,
Kartal Camii, İstanbul Metropolitan alan Planı, İSKİ İçme
suyu Havzaları koruma ve kontrol yönetmeliği.
33) 15.9.2004 tarihli gazete haberlerine göre:
“ AB rest çekti son dakikada ZİNA kalktı” HG kfsz.
34) 21.4.2004 tarihli Dünya Gazetesi haberine göre 2004 yılının
ilk üç ayında beyana tabi vergi geliri, tüm vergilerin yüzde
1.3’üne düştü.
“ Beyanname ile ödenen gelir vergisi toplam
vergi gelirinin sadece yüzde 1.3’ü (Trilyon TL)
2000

%

2001

%

2002

%

2003

%

Toplam vergi gelirleri 25.503 100 39.767 100 59.632 100 84.334 100
Toplam gelir vergisi
6.213 23.4 11.579 29.1 13.718 23.0 17.058 20.2
Beyana dayanan
Gelir vergisi .......
345 1.3
484 1.2
861 1.4 1.088
1.3
Kurumlar vergisi
2.537 9.5
3.676 9.2 5.575 9.3 8.644 10.2

- 20 35) 22 Eylül 2004 tarihli Cumhuriyet Gazetesi haberine göre:
“ Baş Döndüren Uçurum:

“
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Temel koruyucu sağlık ve beslenme masrafları
için yılda 13 milyar dolara gereksinim varken
Avrupa ve ABD’de evcil hayvan yemine 17
milyar dolar harcanıyor.
Kadınların doğum ve sağlık harcamaları için
yıllık 12 milyar dolar gerekli.
Bu tutar Avrupa ve ABD’de parfüme harcanan
paraya eşdeğer.”
36) 28 Eylül 2004 tarihli Tercüman Gazetesi köşe yazarı Can AKSIN’ın
haberine göre:
“ Sıra Maastrich Kriterleri’ne Geldi
Başbakan’ın İşi Zor:
Maastrich Kriterlerinin dört temel kuralı var.
1- Devlet borç stoku, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın
yüzde 60’ını geçmeyecek.
2- Bütçe açığı, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde
3’ü ile sınırlı kalacak.
3- Enflasyon, üye ülkelerin en düşük enflasyona
sahip üç ülkesinin ortalamasının en fazla 1,5
puan üstünde olabilecek.
4- Faiz de 12 aylık dönem itibariyle, aynı
enflasyon gibi, en düşük üç ülke
ortalamasından 2 puan fazla olabilecek.
-21Kopenhag Kriterleri siyasal ağırlıklıdır. Ancak
içerisinde ekonomik kriter de vardır. Bu kriter
‘İşleyen bir Pazar ekonomisinin varlığı ve birlik
içindeki rekabetçi baskılarla ve piyasa güçleriyle
başa çıkma yeteneğinin varlığı’ şeklindedir.”
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37) 23 Eylül 2004 tarihli Akşam Gazetesi haberine göre:
“ 106 Sanıklı Dosya:
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde önümüzdeki
kasım ayında kamuoyunun yakından tanıdığı çok
sayıda isim, ‘teşekkül oluşturarak hayali ihracat
yoluyla kaçakçılık’ yaptıkları iddiasıyla ilk kez
aynı mahkemede hakim karşısına çıkacaklar.
Toplam 106 sanık arasında Sümerbank’ın eski
sahibi Hayyam Garipoğlu, Egebank’ın eski sahibi
Yahya Murat Demirel, Yurtbank’ın eski sahibi Ali
Avni Balkaner, Galatasaray Spor Kulübü’nün eski
başkanı Faruk Süren ile işadamı Turgut Yılmaz ve
Mehmet Emin Cankurtaran gibi ünlüler de
bulunuyor.”
38) 9.10.2004 tarihli Sabah Gazetesinde AKP milletvekili Dengir Mir
FIRAT’ın açıklamalarına göre, 17.12.2004 tarihinde yapılacak
görüşmelerde AB istekleri şöyle olacaktır:
“ Anayasayı yeniden gözden geçirmek gerekir.
Özelikle hakimler ve memurların dokunulmazlığı
önemli. AB. ülkelerinde dokunulmazlık yok. Biz
hükümet olarak, milletvekilliği dokunulmazlığını da
aynı pakette düşünüyoruz.
TSK. İç Hizmetler Yönetmeliği ise, kanunla
yapılacak değişikliğe bağlı iş.
Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma
Bakanlığına bağlanması taahhüdü de bu süreçte
gerçekleştirilebilecektir. “
- 22 HD: 1982 Anayasasının hataları düzeltilecek. 40, 125 ve 129. Maddeleri
devlet memuru ve işçilerinin her türlü sorumluluğunda doğrudan
dava edilmesini önlemiş ve sadece işveren devletin dava
edilebileceğini emretmiştir. Devlet Ancak memura rücu edecektir.
Memurun cezai bakımdan sorumlu tutulması da Devlet Memurları
Kanunu gereğince önce Lüzumu Muhakeme kararının alınmasına
bağlanmıştır. TK. 275 ve Bankalar Kanununun 24. Maddesi de
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aynı doğrultudadır, Devlet memurunu korumaktadır. Anayasanın
83. Maddesinde düzenlenen milletvekillerinin yasama
dokunulmazlığı da tam bir sorumsuzluk örneğidir. 1215 tarihli
Magna Carta’da 1876 Anayasamızda, 1808 tarihli Senedi İttifakda,
1924 tarihli Anayasamızda bu derece korumacılık yoktur.
Devlet memurları ile işbirlikçi özel kişilerin Türkiye’yi sağması ve
tüm Devlet başarısızlıkları bu sorumsuzluktan kaynaklanmaktadır.
AB’ye teşekkürler.
39) 9 Ekim 2004 tarihli Hürriyet Gazetesinde Bekir Coşkun’un AB’ye
yollamaları şöyledir:
“- Hoparlörlerden ezan sesi kısılacak.
- Kiliseler açılabilecek.
- Papaz okuluna izin veriliyor.
- Nüfus cüzdanlarından ‘din’ hanesi kaldırılıyor.
- Din eğitimine devlet desteği olmayacak.
- Devlet bütçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı
çıkartılacak.
- Kurban Bayramı’nda bıçak alıp danalar
kovalamak, terasta-sokakta kurban kesmek,
aleni-açık kan akıtmak yok.
- Tüm dinler etkinliklerini özgürce yapabilecekler
ve inançsızlar-ateistler kurumsallaşabilecekler.
- Türbanı artık unutmak gerekiyor.”
40) Ankara Ticaret Odası başkanı Sinan AYGÜN’ün 18.10.2004 tarihli
Dünya Gazetesinde açıkladığına göre 1995’te girdiğimiz AB
Gümrük Birliğinin Türkiye’ye maliyeti 79 milyar 500 milyon
dolardır.
- 23Tam bir AB soygunu ve Türkiye’nin başarısızlığı.
41) Hüseyin Perviz PUR’un 18.10.2004 tarihli Dünya Gazetesinde
yayımlanan incelemesine göre, Türkiye 1854 Kırım Harbi’nden bu
yana 150 senedir Avrupa’ya borçlanmakta ve borç batağında
bocalamaktadır.
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Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere Avrupalılara ve Galata
Bankerlerine borçlanan Devlet 1881 Muharrem Kararnamesi ile
alacaklıların idare ettiği DÜYUN-U UMUMİYE idaresini kurmuş
ve bazı vergileri devretmiştir.
ATATÜRK, MİSAK-I MİLLİ ile Düyun-u Umumiye’nin görevine
son verdi. Görevi T.C. Merkez Bankasına devretti. Son borç
taksitleri 1947’de ödendi, şimdi ise IMF. Türkiye 150 yıldır borç
batağındadır.
42)

19.10.2004 tarihli Cumhuriyet Gazetesi haberine göre:
“ AB’nin Baş Müzakerecisi Türkiye ile Görüşmelerin
Farklı Olacağını Söyledi:
Rute, 12 ülkenin üye olmak için geçtiği aşamaları
değerlendirdiklerini ve Türkiye için bazı eklemeler yaptıklarını
söyledi. Türkiye’nin 80 bin sayfalık AB müktesebatını kayıtsız
şartsız kabul etmesi gerektiğini vur” gulamıştır.
HD: 80.000 (seksenbin) sayfalık AB Mevzuatının tartışılmadan
kabul edilmesi Türk ve İsviçre Borçlar Kanununun 2.
Maddesine aykırı olmaktan başka, aynı kanunların 21 - 31.
Maddelerinde düzenlenen ve İRADE FESADI nedenile
sözleşmelerin bozulmasına hak tanıyan kurallara da tabidir.

43) 19.10.2004 tarihli STAR Gazetesinde Uluç GÜRKAN’ın “AB’nin
KÜRT SORUNU” başlığı altında özetleri şöyledir:
“ AB, ‘Azınlık hakları tanımanız gerekir’ diyor.
Kürtlerle birlikte Alevileri de azınlık sayarak, bu
kavramı genişletmemizi istiyor. Böylece, Lozan’da
‘dini kimliklere’ göre yapılmış tanımı unutmamızı
-24ve Türkiye’de kültürel farklılığı olan herkese bunu
özgürce yaşatmamızı öneriyor.
1) AB’ye göre, bölgede ‘siyasi istikrarın
sağlanabilmesi’ için Kürtlere kültürel ve sosyal
haklarının tam olarak verilmesi gerekiyor.
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Bu bağlamda da, ‘anadilde yayım ve yöresel
dillerin öğretilmesine yönelik reformların daha
kapsamlı uygulanması’ öncelik taşıyor.
2) AB, hiçbir üyesinde olmayan bir uygulamayı
Türkiye’ye öneriyor. Örneğin,
Fransa’da Almanca konuşan Alsace-Loren
bölgesinde eğitim Fransızca yapılıyor.
Danimarka’da Türkçe eğitim için yerel
yönetimlere merkezi bütçeden yardım
yapılmıyor. Bunun gerekçesi de, ‘kültürleri
bir bütün halinde tutmak’ olarak açıklanıyor.
Türkiye’ye ise ‘kültürleri birbirinden
uzaklaştırması’ öneriliyor.
3) Avrupa’da farklı kültürler üniter devletin
genel ‘vatandaşlık’ hak ve özgürlüklerinden
yararlanıyor. ‘Azınlık’ oldukları gerekçesiyle
kimseye bunun dışında ayrı bir hukuki statü
tanınmıyor.
Nüfusun çoğunun Katolik olduğu Fransa’da
Protestanlara, nüfusun çoğunun Protestan
olduğu Almanya’da ise Katoliklere ‘azınlık
hakkı verilmesi’ düşünülmüyor.
Buna karşın Türkiye’ye ‘azınlık’ kapsamında
‘farklı yurttaşlık’ kategorileri yaratması için
baskı yapılıyor. AB örneklerine benzer biçimde
-25‘üniter devlet içinde demokratik özgürlükler’
tartışması açılmıyor.
Bu konuda AB adına iyi niyetten söz etmek
olası değildir. Türkiye, etnik ve dini cemaat
temelinde federatif bir yapılanmaya zorlanıyor.
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Ancak Leyla Zana, Avrupa Parlamentosu’nda
dile getirdiği bu görüşlerini üniter devlet içinde
Kürtlerin kültürel haklarını eşit ve özgür
olarak yaşamalarıyla ilişkilendirmiyor. Bunun
yerine, Türk ve Kürt halklarının eşit bir
Anayasaya ihtiyacı olduğunu belirtiyor ve bu
konuda Avrupa’nın yardımını talep ediyor.”
44) 29.10.2004 tarihli VATAN Gazetesinde “Türkiye’nin bugünkü
kültürel manzarasını” özetleyen Haşmet BABAOĞLU’nun
yazdığına göre:
“ a) Bir Japon yılda 25 kitap okuyor. Bizde 6 kişiye bir
kitap düşüyor.
b) Bakanlık rakamlarına göre Türkiye genelindeki
kütüphane sayısı 1435. Yani 2 bini bile bulmuyor
kütüphane sayısı. AB ülkesi ülkelerden Almanya’da 11
bin, İspanya’da 5 bin halk kütüphanesi var.
c) Fransa’daki kütüphanelerde toplam 144 milyon,
bizdeki kütüphanelerde toplam 12 milyon adet kitap
bulunuyor.
d) Bizde bir ayda 100 kitap çıkıyorsa öpüp başımıza
koyuyoruz. Oysa o ay içinde bir AB ülkesinde 500’ün
üzerinde kitap yayınlanmış oluyor.”
e) Türkiye’de 100 küsur tiyatro var. Avrupa’nın tek bir
şehrinde daha fazla tiyatro var.
f) Türkiye’de toplam sinema 500 adet.
-26g) Türkiye’de 170 kadar müze var, Fransa’da ise 9 binden
fazla.
45) 8.11.2004 tarihli Zaman Gazetesi haberine göre SSK’nın Sağlık
bakanlığına 400 trilyon liradan fazla borcu var.
HD: Bilgisizlik, ilgisizlik ve suistimal ürünüdür. Memur
sorumsuzluğu en önemli etkendir. Anayasa 40, 125, (53, 24 -6....)
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46) Tarihte ve Dünyada benzeri bulunmayan KANUNSUZ 5020 sayılı
kanunla ezilen UZANLAR kitapla savunma yapıyorlar.
47) 8.11.2004 tarihli Takvim Gazetesine göre, Devletin 302 bin 946 adet
taşınmazı işgal edilmiştir.
Ayrıntılar şöyledir:
“ Toplam büyüklüğü 2 milyar 241 milyon 76 bin 612
metrekareye ulaşan işgal alanları yüzünden devlet büyük
vergi kaybına uğruyor. İşte yağmanın boyutu:
• 15 bin 393 bina,
• 47 bin 592 arsa,
• 24 bin 592 arazi,
• 174 bin 72 tarla,
• 19 bin 814 bağ-bahçe,
• 9 bin 45 orman alanı,
• 7 bin 220 orta malı,
• 3 bin 906 deniz dolgu alanı,
• Bin 106 su alanı,
• 534 kültür alanı,
• 140 maden alanı,
TOPLAM: 302 bin 946 adet”
Orman bakanının beyanına göre 2B arazisine yapılan bina-villa
adedi 400.000’den fazladır. (2003 tarihli Star Gazetesinde 4 milyon
500 bin idi.)
-27HD: - Sat ve Devlet borçlarını öde.
- Politikacıların halka rey bedeli. Safi suistimal, rüşvet.
48) 13 Kasım 2003 tarihli Hürriyet Gazetesinde verilen habere göre
6 yıl evvel Türkbank davasında hile yaptığı ileri sürülen YİĞİT,
GARİPOĞLU ve EVCİL’e 3 yıl 9 ay 2 gün ağır hapis cezası ile
5 (beş) milyon 16 (onaltı) bin lira para cezası verildi. İşin içinde
ÇAKICI da var. GARİPOĞLU 4 yıl hapis, Aydoğan SEMİZER
delil yetersizliğinden kurtuldu.
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49) 13 Kasım 2004 tarihli Hürriyet Gazetesi haberine göre, Devlet
Hastanelerinde “bıçak parası” rüşvet almaya eksik teşebbüs suçu
sayılmıştır, karar Çorum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş
Yargıtay’ca hafifletilmiştir.
50) Aynı gazete haberine göre Afrika’nın Fildişi sahilinde zenciler
“beyaz kadına tecavüz” emrini radyo ve TV’lerle duyurmuş,
uygulanmış birçok beyaz öldürülmüş ve Fransız Hava Kuvvetleri
tecavüz edenlerin “hemen tamamını öldürmüştür.”
Ahzap suresinin 72. Ayetinde tarif edilen ZALİM ve CAHİL insanı
1789 tarihli Fransız ihtilalinin önderlerinden ROBESPİERE de İYİ
ve KAMİL = BON ET SAGE yapmak istemiş, fakat uzmanlar
bunun için tüm insanların öldürülmesi gerektiğini söylediğinden
cahiller ve zalimler fildişi dahil devam etmiştir.
51)

İmarsız ve kanunsuz GÖKKAFES’in imalatı için arsa Beyoğlu
Belediyesinden şişli Belediyesine aktarılmış, bir kısım resmi
engellere rağmen Turizm Bakanlığının 31.3.1998 tarihli yazısı
üzerine 16.9.1998 tarihinde plan değişikliği onaylanmıştır. Belediye
başkanı Savcılığa suç duyurusu yapmış, İdare Mahkemesi men’i
muhakeme kararı vermiştir. Beraat kararı verildi.

52) 3 Kasım 2004 tarihli Hürriyet Gazetesi haberine göre PETROL-İŞ
Sendikası araştırmaları “yerli ve yabancı fabrikaların ürettiği
ilaçlar SSK. fabrikalarında üretilen eşdeğer ilaçlara nazaran %
20 ile % 646 oranında daha pahalıdır.”
-2853)

15 Kasım 2004 tarihli Vatan Gazetesi haberine göre REFAH
PARTİSİ’nin genel başkanı Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN, 1997
yılında partiye yapılan hazine yardımı bir trilyon lirayı, “harcamış
gibi” gösterdiğinden SAHTECİLİK suçu nedenile 2 yıl 4 ay hapis
cezasına çarptırılmıştır. 23 Aralık 2003 tarihinde Savcılık kararın
infazını istemiş, ancak Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in yardımı ile
infaz durdurulmuş, 23.12.2003 tarihli hastane raporu ile infaz bir yıl
ertelenmiştir. Erbakan 23.12.2004 günü hapse girmemek için yeni
rapor peşindedir.
H.D: - Devlet parasını sahte belgelerle zimmetine geçiren bu eski
başbakan,
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-

Hapis cezasının infazını önleyen adalet Bakanı,

-

İnfazın ertelenmesini sağlayan Devlet hastanesi,

-

1998 zimmeti 1 trilyon lira, yani dolar kuru 214 bin lira
üzerinden 4 milyon 672 bin dolar x 1.450.000 = 6 trilyon
775 milyar lirayı 6 yıllık faizlerile birlikte sahtecilikten
mahkum borçludan tahsilini ihmal eden ve TCK. 230 240 gereğince hem paradan sorumlu, hem de üç yıla
kadar hapis cezasını hak eden Devlet memurları = eski
ve yeni Devlet temsilcilerinin devlet aleyhinde
suistimalde işbirliği. HYH. Türkiye

54) Merkez partisinde bulunan OECD. 1960 yılından bu yana
Dünya ekonomisi konusunda görüşler bildirmektedir. OECD.
Türkiye için de bir yardım consorsiumu kurmuştur. 24.11.2004
tarihli Dünya Gazetesinde Gazi ERÇEL’in yollama yaptığı
OECD raporuna göre Türkiye’nin en önemli üç problemi:
1)
2)
3)

“politik ve ekonomik güvensizlik”,
Kamuda hatalı yönetim,
“Kayıt dışılık tuzağı” dır.

55) 17.11.2004 tarihli Dünya Gazetesinde Veysi SEVİG’in
yazdığına göre “sosyal güvenlik” gelir gideri çok bozuk olup,
şöyledir:
-29“ Sosyal güvenlik kuruluşları
Gelir - gider dengesi
Konular
Gelirler
Giderler
Gelir-gider farkı
SSK.
Bağ-Kur
Emekli Sandığı

2003

2004

2005

27.395 34.111 39.448
40.839 49.898 57.548
-13.445 -15.787 -18.100
- 4.509 - 5.696 - 6.000
- 4.878 - 5.291 - 6.000
- 4.058 - 4.800 - 5.500
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Kaynak: 2005 programı
Yukarıda yer alan tablodan da anlaşılacağı üzere
2004 yılında bütçeden karşılanması gereken
sosyal güvenlik kurumları açığının 15 katrilyon
787 trilyon lira olması gerekmektedir.”
56) Yine 17.11.2004 tarihli Dünya Gazetesinde Taylan ERTEN’in
yazdığına göre AB. Gümrük Birliği Türkiye’nin zararınadır ve
özeti şöyledir:
“ ‘Biz, Türkiye’ye Gümrük Birliği gibi kararı,
tartışmasız kabul ettirmişiz. Üstelik, Türkler,
bizim bu karardan doğan yükümlülüklerimizi
yerine getirmeyişimize bile ses çıkarmadılar. 10 15 yıl sürecek ucu açık müzekere şartımıza da
razılar tarihi veririz, gerisini nasıl olsa
hallederiz.’
Çünkü, Gümrük Birliği, AB için Türkiye’yi
‘kenar çizgisinde’ tutmanın taktik aşamasıydı.”
57) 25.11.2004 tarihli Milliyet Gazetesinin Ekonomi sayfasında
verilen bilgiye göre:
a) Japonya’nın rezervi 828 milyon dolar,
b) ABD’nin rezervi 444 milyon dolar,
-30c) Rusya’nın rezervi
d) Çin’in rezervi

92 milyon dolar,
400 milyon dolar,

Dünya rezervinin % 63.8’i dolar.
58) 25.11.2004 tarihli Star Gazetesinde Yaşar Nuri ÖZTÜRK’ün
çeşitli kişilere yollama yaparak yazdığına göre Türkiye hiçbir
zaman AB’ye giremez.
a) 1970’de Yunan generali TAGARİS demişti ki:
“ Türkiye etnik bir çorbaya benzer.
Türkiye’den en az beş devlet çıkmalıdır. Ve
o coğrafyada aslolan da Hıristiyanlıktır.”

, 22.12.2005

Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

İstanbul

Tel.: (0.212) 249 40 53 – 293 81 77
245 12 93 – 245 12 94
Fax: (0.212) 244 54 52

Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzetpaşa Sokak No. 36/12
Kabataş - İSTANBUL

b)

Avrupa Türkiye’ye GAP ve PKK. Mücadelesi için kredi
açmamıştır.
Türkiye’nin kalkınmasını istemiyorlar.

c) AB Türkiye’yi parçalamanın hazırlığını yapıyor.
Tunceli’deki bölücü alevilerle görüşüyor.
e)

Eski Fransız devlet başkanı GISCARD “Türkiye AB’ye
girmemeli ve giremez” görüşünü tekrarladı.
Eski Alman başbakanı Helmuth KOHL de “Türkiye’nin
AB’ye girme şansı yoktur” diyor.

59) 27 Kasım 2004 tarihli Cumhuriyet Gazetesinin başlık haberine
göre AP (Avrupa Parlamentosu) 7 kişilik komisyonu Belediye
başkanı Osman Baydemir’i ziyaret ederek “ Bölgenize,
mücadelenize, kürdistana katkı sunmaya çalışıyoruz,
devam edeceğiz.” Demiştir.
60) 27.11.2004 tarihli Hürriyet Gazetesinde Doğan YALÇIN’ın
yazdığına göre:

-31“ 2 Kasım 2003’te Urfa çiftçilerinin TEDAŞ’a
elektrik borcu 108 trilyon lira iken, 31.5.2004’te
347 trilyon 150 milyar lira olmuş.”
HD: Devlet kuruluşu TEDAŞ bile tefecilik yapıyor. 5000
yaşındaki kanunlarda çaresi var. Acemilik + cehalet engelliyor.
61) IMF + AB + ABD. Türkiye’yi bilinçli soyuyorlar. HER
MİLLET LAYIK OLDUĞU İDAREYE SAHİPTİR. VYV.
İİK. 352a hala Anayasanın 38/3. Maddesine aykırı değil.
(Anayasa Mahkemesi
62) Oğuz OYAN’ın 3.12.2004 tarihli Dünya Gazetesinde
yazdığına göre:
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“ AB ülkelerinde tarımın milli gelire katkısı yüzde
3 dolaylarında, tarıma yapılan desteğin milli
gelire oranı da yaklaşık bunun yarısı düzeyinde.
Yani, en kötümser rakamla, tarımın katkısının
yarısı kadar tarıma destek veriliyor, oran, ikide
bir;
Türkiye’de ise, tarımın milli gelire katkısı yüzde
12. Tarıma verilen desteğin milli gelire oranı ise
sadece binde yedi. Yani oran 17’de bir.
Türkiye’nin IMF/DB’nin önerdiği tarım
politikalarından şaşmamasını istiyor. Oysa bu
politikalar Türkiye’yi AB’ye yaklaştırmak yerine
uzaklaştırıyor.
Özetle, içte ve dışta samimi olmayan politikalarla
baş etmek zorundayız.”
63) 7.12.2004 tarihli Dünya Gazetesinde bilgi veren Devlet bakanı
BABACAN’ın ifadesine göre:
“ 2001 sonunda milli gelirin yüzde 23,3’ü olan faiz
yükü, 2003 yılında yüzde 16.4’e düşürülmüştür. Bu
-32oranın 2004 sonunda yüzde 13.8’e, 2005’te yüzde
11,7’ye inmesi beklenmektedir.”
64) 8.12.2004 tarihli Vatan Gazetesi haberine göre:
“ OECD’nin düzenlediği ve 40 ülkeden 250 bin
öğrencinin katıldığı uluslar arası öğrenci
performansı değerlendirme sınavında tam
anlamıyla döküldük. Türkiye 30 OECD ülkesi
arasında sondan birinci, genel sıralamada ise
35’inci”
65) 17 Eylül 2001 tarihli Milliyet Gazetesinde “Arkadaşım
Menderes” adlı kitabın yazarı Samet Ağaoğlu’na yollama
yapan Taha Akyol’un verdiği bilgilere göre:
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“ 1950’de 3 milyon 9 bin ton olan buğday
üretiminin, Menderes idam edildiği yıl 8
milyon 500 bin tona çıkmış olması, birçok
gerçeğin anahtarıdır.
Anadolu kuraklıkla kavrulurken, idealist
Menderes’in duyguları:
‘ İçim yanıyor Samet, içim yanıyor. Bu rüzgar
şimdi Anadolu’yu kavuruyor. Bilirim köylünün
bu yel estikçe düştüğü kederi! Toprak
kurumakta, kısacık ekinler sararmaktadır.
Duadan başka hiçbir şey yapamazlar.”
Ve Menderes, sulanan arazi oranını binde
6’dan yüzde 5’e, köy yollarını bin kilometreden
11 bin kilometreye çıkaracaktır.”
66) 8.12.2004 Milliyet Gazetesinde Güngör URAS’ın yazdığına
göre 2004 Eylül ayı itibarile Ziraat ve Halk Bankasında
mevduat toplamı 59 katrilyon 189 trilyon liradır.
-33Bu iki bankanın kredi toplamı 11 katrilyon 279 trilyon liradır.
Bankalar Birliği verilerine göre, bu iki bankada 48 katrilyon
900 trilyon liralık Hazine Bonosu var. Yani bu iki Devlet
bankası Devlet hazinesine borç vermekle meşgul.
Geçmişte bu iki banka kötü yönetim, politikacıların suistimali
ve geri dönmeyen krediler nedenile önemli “görev
zararları”nı da yüklenmiştir.
% 80’i Hazine bonosundan olmak üzere bu iki bankanın 2004
kârının bir katrilyon 705 trilyon lira olması bekleniyor.
67) Türkiye AB’ye 41 yıldır giremiyor, hatta müzakere tarihi
alamıyor. Oysa AB’ye aday Ek. 10 Devlet 1998 ve 2000
yıllarında müzakere tarihi almış ve kısmen de tam üye
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olmuştur. 17.12.2004 tarihli Sabah Gazetesi yazarı Şemsi
YÜCEL’in yazdığına göre AB adayı on ülkenin müzakere
tarihleri şöyledir:
“ 10 Ülkenin Müzakerelere Başlama Tarihi:
Kıbrıs
Malta
Macaristan
Polonya
Slovakya
Letonya
Estonya
Litvanya
Çek Cum.
Slovenya

1998
2000
1998
1998
2000
2000
1998
2000
1998
1998

Not: Bu ülkelerin tümü Mayıs 2004’te Ab’ye tam üye
oldu.”

- 3468) Hayali ve inanç ceddimiz KABİL’in kardeşi HABİL’i
öldürmesinden bu yana ırklar, dinler ve sınıflar ayırımı ve
netice olarak da egoistlik dürtüsü ile birbirini öldüren, SOYAN
MİLLETLERDEN Almanya’nın ikinci Dünya Savaşında
YAHUDİ soykırımı ve lehlerin katli 27.1.2005 tarihinde 60.
Yılını yaşadı. Gazetelere göre Nazi Almanya:
a-

AUSCHWITZ kampında 1.100.000 Yahudi öldürülmüş,
ayrıca 5.600.000 Yahudi sefaletten ölmüş.

b- Ayrı bir Polonya Kampında da 7 milyon lehli açlıktan
ölmüş, 700.000 Lehli de öldürülmüştür.
Daha fazla katliamı Polonya’yı Alman elinden 27 Ocak 1943
tarihinde geri alan Rusya önlemiştir.
200 yıl süren Harçlı Seferleri de hem Müslümanları hem de
Yahudileri hedef almış, katletmiş.
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Şimdi de Yahudiler Müslümanları öldürüyor.
27 Ocak 2005 tarihli gazetelere göre 1915/24 Nisan katliamı
sebebile 5 ermeni Vakfına ABD. Los Angılas Mahkemesi
kararile 333.333 x 5 = 1.666.665 Dolar ödenmiştir.
Türk-İslam aleyhine komplodur.
69) 30 yıl önce Gülhane’de yapılan ruhsatsız Çakıl Gazinosu
yıkıldı, otuz sene ruhsatsız ticarethane vyv. Hukuk Devleti.
70) İhale müteahhidinden 1998 yılında borç aldığı 150 bin doları
ödedi. Sarı Han yıkıldı.

- 35 71) 6.2.2005 tarihli Tercüman Gazetesi haberine göre, Müslüman
ENDONEZYA’da, sömürücü HOLLANDA’lılardan kalan
kanunlar değiştirilmektedir. Uzman heyetlerin hazırladığı bir
tasarıya göre:
“ Çiftlerin umumi yerlerde öpüşmesine 10 yıl hapis
cezası getiriliyor.”
“ Polis evli olmayan çiftlerin yaşadığı evlere baskın
yapabilecek.”
“ Filimler, şarkı sözleri de denetime alınıyor.”
72) 11.2.2005 tarihli MİLLİYET Gazetesi haberine göre bir Hintli
baba,gördüğü rüya talimatına uyarak 5 yaşındaki oğlunu
“Tanrıça Durga”ya kurban etti.
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Tüm SEMAVİ dinlerin müşterek peygamberi Hz. İbrahim’in
küçük İsmail’i kurban etme girişimi de aynı egoist amaçla
olmuştur. Tanrı kurbanlık koç göndererek İsmail’i kurtardı
fakat 5 yaşındaki Hintli SANTOŞ’u tanrıça DURGA
kurtarmadı. Ego x ......
73) 11.2.2005 tarihli Milliyet Gazetesi haberine göre 2001 yılında
akaryakıt kaçakçılığından tutuklanan Süleyman 3.11.2002
tarihinde Mardin Milletvekili (bağımsız) seçilince Yasama
Dokunulmazlığı (Any.83) gereğince serbest kaldı, davalar
askıya alındı. (HYH).
74) Aynı gazeteye göre STFA 50 Milyon Dolar Devlet ihalesinden
haksız kazanç sağladı. (1997).
75) 16 Şubat 2005 tarihli CUMHURİYET Gazetesinde EROL
ERTUĞRUL’un yazısına göre TBMM. üyelerinden:
-36a)

115 kişi aleyhinde mevcut 194 adet DOKUNULMAZLIK
dosyasından 183’ünün dönem sonuna bırakılmasına karar
verilmiştir.

b) AKP. Milletvekillerinden 78 kişi sanıktır. Her üç
milletvekilinden biri sanıktır.
Aynı gazetede İlhan SELÇUK’un verdiği bilgiye göre:
“ Mecliste 78 AKP milletvekili hakkında dosya
var: her 3 AKP’liden biri zimmet, ihaleye fesat
karıştırmak, sahtecilik, dolandırıcılık ve de
hırsızlık gibi suçlardan yargalanıyor...”
“ Emine Kaplan’ın listesinden birkaç örnek:
Başbakan Tayyin Erdoğan: Görevi ihmal,
zimmet, kalpazanlık, resmi evrakta sahtecilik.
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İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu: Özel evrakta
sahtecilik...
AKP. Genel Sekreteri idris Şahin: İhaleye fesat
karıştırmak, emniyeti suistimal, zimmet,
kalpazanlık, resmi evrakta sahtecilik...
Meclis Başkanvekili AKP’li Nevzat Pakdil:
Zimmet
Dışişleri Bakanı Abdullah Gül: Özel evrakta
sahtecilik...
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan: Naylon fatura
düzenlemek...”

-3776) 7 Mart 2005 tarihli Milliyet Gazetesi haberine göre yaklaşık
172 bin polisten 83 bini son 5 yılda sanık oldu ve soruşturuldu,
5 bin 172 polis için dava açıldı.
77) ABD Washington Gazetesi haberine yollama yapan 7 Mart
tarihli Akşam Gazetesi haberine göre yakın tarihte İnsan
katliamından bir bölümü şöyledir:
“ Türkiye’deki Ermeniler (1915-18) - 1,5 milyon kişi,
Stalin’in Ukrayna’daki açlık kıyımı (1923-33)7 milyon,
Japonya’nın Çin toplu kıyımı (1937) - 300.000,
Nazi Almanya’sının Yahudi Soykırımı (1938-45) 6 milyon
Kamboçya’da Pol Pot rejimi (1975-79) - 2 milyon
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Bosna (1992-95) - 200.000
Ruanda (1994) - 800.000 “
78) 21.3.2005 tarihli Milliyet Gazetesinde yabancı kaynaklara
yollama yapan Osman ULAGAY’ın yazdığına göre:
“ Uluslar arası para ve sermaye piyasalarında
binlerce fon yöneticisi milyonlarca yatırımcının
parasını en iyi biçimde nemalandırmak için çaba
harcıyor. Finans devi Merrill Lynch ile Cap Gemini
adlı danışmanlık kuruluşunun ortaklaşa
gerçekleştirdikleri araştırmaya göre 2003 yılında
dünyadaki 7,7 milyon dolar milyonerinin net mali
varlığı 28,8 trilyon doları buluyordu. 2004 verileri
henüz açıklanmadı ama dolar milyonerlerinin net
- 38 mali varlığının geçen yıl 30 trilyon doları aştığı
tahmin ediliyor. Mali piyasalarda nema peşinde koşan
paranın yalnızca bir bölümünü oluşturan bu rakam
ABD’nin toplam milli gelirinin yaklaşık üç katı,
dünyanın toplam gelirinin ise % 75’ine eşit.” tir.
Un, bulgur, su ve tuz gibi gıda maddelerile, hayvan
yağmalarına ilaveten cinsi sarkıntılıklar ve sürekli
haraç - vergileri hedefleyen, eski harplerin yerine para
soygunculuğu başlamış ve akıl almaz servet paylaşımları
gerçekleştirilmiş, 200.000 (ikiyüzbin) kişinin bir yılda
kazanamadığı kadar paranın 7,7 milyon Dünya zengininde
toplanması fecaati doğmuştur. İşsizlik ve gelir dağılımı daha
da bozulmuştur. Kur’anı Kerim’in Ahzap suresinin 72.
Ayetindeki:
“ Zalümen-cehula= Çok zalim ve çok cahil insan”
Dünya’ya hakim olmuştur.
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Mutlaka çare aranmalı ve altı milyar kişiyi aşkın Dünya
nüfusuna asgari geçim şartları ve sosyal güvence
sağlanmalıdır.
Aksi halde, NUH tufanı yeniden gelebilir, Dünya zenginleri
dahil insanlar yok olabilir. Neredeee?
79) 25.3.2005 tarihli Dünya Gazetesine bilgi veren Sanayi Bakanı
Sayın Ali Coşkun:
“ 2. Ulusal Girişimcilik Kongresi’nde, ‘Küreselleşme
Sürecinde Türkiye Ekonomisinde KOBİ’lerin
Yeri;Finansman, Ekonomik Sorunları, Çözüm
Önerileri’ başlıklı bir konuşma yaptı. Yaklaşık 800 bin
kişinin hiçbir iş yapmadan devletten maaş aldığını
kaydetti.”

- 39 - Stopaj vergisi Devletten,
- SSK. primleri Devletten,
800 bin kişi, hiçbir iş yapmadan Devlet memuru veya işçisi
sıfatile yıllardan beri ücret alıyor. TBMM. ve Sayıştay bunu
onaylıyor.
- Haksız ödenen tüm net ücret ve kesintilerinin geri alınması,
- SSK. ve emekliliklerinin iptal edilmesi,
Ayrıca bu 800 bin kişinin işe alınmasına karar verenlerle, işsiz
kişilere ücret ödeyenlerin Ceza Kanununun 228 - 240.
Maddeleri gereğince üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılması,
sürekli olarak amme hizmetinden yoksunluk cezası verilmesi,
zarar kadar para cezası ve faizlerine hükmedilmesi,
Çalışmadan ücret alınların da bu yaptırımlara mahkum
edilmesi mümkün ve zorunludur. Anayasanın 40, 125 ve 129.
Maddeleri ile Memur kanunu da bu doğrultudadır. (VYV).
80) T.C. Merkez Bankası eski genel müdürü GAZİ ERÇEL’in
29.6.2006 tarihli Sabah Gazetesinde yazdığına göre:

, 22.12.2005

Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

İstanbul

Tel.: (0.212) 249 40 53 – 293 81 77
245 12 93 – 245 12 94
Fax: (0.212) 244 54 52

Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzetpaşa Sokak No. 36/12
Kabataş - İSTANBUL

“ Kamunun iç ve dış toplam borcu 2004 yıl sonu
itibariyle 332,1 katrilyon TL.na ulaştı. Son üç
yıldaki artış oranı 142,3 katrilyon TL. Artış
oranı % 74, 8. Bu veriler bize, son üç yılda brüt
olarak kamu borcunun önemli miktarda
artmakta olduğunu açıkça gösteriyor.
.................
Kamu borcunda üç yılda gözlenen 142,3
katrilyon TL. artışın, 57,1 katrilyon TL.sı, reel
faizlerin yüksekliğinden kaynaklanan borç
dinamiklerinden ortaya çıkmış” tır.

- 40 30 Haziran 2005 tarihli VATAN Gazetesinde açıklandığına
göre, Devletin toplam borcunun 47 katrilyon 500 trilyon liralık
bölümü batık 21 bankanın Hazineye verdiği zarar olup, TMSF
borcudur. Devlet borçlarının 71,4 - 47,5 = 23.9 liralık bölümü
de belediyelerin borcu, Devlet bankalarının görev zararı ve
Devlet Şirketlerinin borçlarından oluşmaktadır.
Bankaların batmasından ise:
- Bankaların kuruluşuna izin veren,
- Her gün bankaları denetlemek yetkisi ve yükümü bulunan,
- Ve icabında bankaların tüm yönetim ve denetimini
üstlenebilen,
BDDK - Devlet sorumludur. BDDK. temsilcilerinin bilgisiz,
ilgisiz ve zaman zaman hortumcularla elbirliği yapması
Hazinenin zararına neden olmaktadır. Yasama organı
elemanlar, bakanlar dahil tüm Devlet temsilcilerinin doğrudan
sorumluluğunu engelleyen Anayasanın 40, 83, 84, 105, 125 ve
129. Maddelerile Bankalar kanununun 24. Maddesidir.
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81) Üniversite ve elemanlarının çalışmadığı, denetlenmediği ve
gittikçe daha verimsizleştiği 7.8.2005 tarihli gazetelerde de
ikincil bir haber olmuştur. Yani aydın veya sözde aydın
tembelliği önemli bir haber bile değil.
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) çalışmalarına yollama yapan
7.8.2005 tarihli AKŞAM Gazetesi muhabiri Ercan YAVUZ’un
haberine göre:
“ ÜNİVERSİTELER BİLİMSEL YAYIN FAKİRİ
ÇIKTI
YÖK’ün yaptığı araştırmaya göre üniversitelerde sosyal
bilimler alanında çıkan yayın sayısı çok düşük.
- 41 YÖK’ün yayınladığı raporu göre Türk
üniversitelerinin bilimsel atıf sayısının dünya
üniversitelerinin gerisinde kaldığı ortaya çıktı.
Bu sonuç hükümetle YÖK arasında gerginliğe neden
olan üniversitelerde kalite düştü, eleştirisini doğrular
nitelikte olduğunu gösterdi.
Türk üniversiteleri, sosyal bilimler atıf endeksine
sadece 382 yayın sokarak bu alanda varlık
gösteremedi.
Fen bilimleri alanında 5 bin 973, sağlık alanında ise 5
bin 468 bilimsel yayın yapıldı. Bilimsel atıf endeksine
giren yayın sayısı ise toplam olarak 12 bin 57 oldu.
Fen Bilimleri Atıf Endeksi kapsamında en fazla
bilimsel yayın yapan üniversite, Ankara’daki
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul
Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi takip etti.
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Sosyal bilimlerde en başarılı üniversite Bilkent
Üniversitesi olurken Bilkent’i, ODTÜ, İstanbul
Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi takip etti.
Sosyal alanda 13 üniversite sadece birer makale
yayınlayabildi.
1- Pamukkale,
2- Harran,
3- Kafkas,
4- Kahramanmaraş Sütçü İmam,
5- İzmir İleri teknoloji Enstitüsü,
6- Niğde,
7- Mimar Sinan Güzel Sanatlar,
8- Maltepe,
9- Muğla,
10- Atılım,
- 42 11- Bahçeşehir,
12- Çağ,
13- Haliç,
14- İstanbul Ticaret,
15- İzmir Ekonomi,
16- Okan,
17- Ufuk,
18- Atatürk,
19- Fırat,
20- Süleyman Demirel,
21- Yüzüncü Yıl,
22- Dicle,
23- Osmangazi,
24- Ondokuz Mayıs,
25- Kocaeli,
26- Yaşar,
27- Balıkesir,
28- Galatasaray Üniversitelerinde sosyal bilim
alanında tek bir yayın çıkmadı.”
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OYSA, denetlenmediğinden ve çalışıp ilmi üren verme
öğretim üyelerinin iradesine bırakıldığından SIFIR veya çok
yetersiz ilmi katkı veren üniversitelerin çok çalışmaları, ilmi
eser verme zorunlulukları Anayasa ile diğer kanunlarda
belirtilmiş ve gereğine göre aylık gelirlerinden kesinti yapmak
ve hapis cezası uygulamak, icabında memuriyetten ve amme
hizmetinden yoksun bırakmak gibi çok etkili yöntemler
getirilmiştir. Şöyle ki:
1)

Anayasanın 130/1. maddesine göre:
“ Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir
düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına
uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile,
ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitimöğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık
-43yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere
çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve
bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet
tarafından kanunla kurulur.”

2)

Anayasanın 131/1. maddesine göre de:
“ Yükseköğretim kurumlarının öğretimini
planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek,
yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve
bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek,
bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve
ilkeler doğrultusunda kurulmasını,
geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen
kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını
sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi
için planlama yapmak maksadı ile
Yükseköğretim Kurulu kurulur. “
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3)

6.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 1. maddesine göre:
“ Bu kanunun amacı, yükseköğretimle ilgili amaç
ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim
kurumlarının ve üst kuruluşlarının
teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve
sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma,
yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer
personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde
düzenlemektir.”

4)

2547 sayılı Kanunun 4. maddesine göre yüksek öğretimin
amacı:

-44-

“ a. Öğrencilerini:
1- ATATÜRK inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda
ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı,
2- Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve
kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref
ve mutluluğunu duyan,
3- Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan,
aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu,
4- Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve
sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline
getiren,
5- Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya
görüşüne sahip, insan haklarına saygılı,
6- Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından
dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,
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7- İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve
ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi
geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin
bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip,
vatandaşlar olarak yetiştirmek.
b. Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir
bütün olarak, refah ve mutluluğunu artırmak
amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına,
katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar
uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve
seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak,

-45c. Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde
bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve
teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal
alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt için
ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle
bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel
ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.”
5)

Yüksek öğretim kurumlarının görevlerini sayan 2547
sayılı Kanunun 12. maddesine göre de:
“Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak
yükseköğretim kurumlarının görevleri;
a-Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına
dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve
kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve
ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitimöğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık
yapmak,
b-Kendi ihtisas gücü maddi kaynaklarını rasyonel,
verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli
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eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve
hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından
yapılan plan ve programlar doğrultusunda,
ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü
yetiştirmek,
c-Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve
kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı
ve diğer araçlarla yaymak,
d-Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla
toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda
modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,
e-Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik
yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren

-46sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak,
kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak
suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak,
sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu
kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları
sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini
bildirmek,
f-Eğitim-öğretim seferberliği için de örgün, yaygın,
sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen
kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,
g-Yörelerindeki tarım ve sanayiinin gelişmesine ve
ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının
yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda
bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile
diğer hizmetleri ile hizmetlerde modernleşmeyi,
üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar
yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak,
bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve
çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde
bulunmak,
h-Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek,
kullanmak, yaygınlaştırmak,
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ı-Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait
eğitim-öğretim esaslarını geliştirnıek, döner
sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak
ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli
düzenlemeleri yapmaktır.”
6)

Her yıl ilmi ürün verilmesini düzenleyen 2547 sayılı
Kanunun “ Bilimsel Denetim” başlıklı 42. maddesine
göre:
a-Öğretim elemanlarının bilimsel yönden
denetlenmeleri, onların eğitim-öğretim, bilimsel
araştırma, yayım,seminer, klinik ve uygulama
faaliyetleri üzerinde olur.
-47b-Her öğretim yılı sonunda, bölüm başkanı
bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve
araştırma faaliyeti ile, gelecek yıldaki çalışma
planının belirtilen bir raporu bağlı bulunduğu
dekana sunar. Dekan bu rapora kendi kanaatini
de ekleyerek rektör gönderir. Rektör rapor ve
görüşleri değerlendirerek, gerekli tedbirleri alır ve
yetersizlik ile ilgili kararlarını Yükseköğretim
Kuruluna bildirir. Enstitü ve yüksekokul müdürü
raporuna bağlı olduğu rektör veya dekana
gönderir.
c-Her öğretim elemanı, bilimsel araştırmalarının,
yayınlarının ve verdiği dersleriyle yönettiği
seminerlerin ve uygulamaların listesini, yurt içinde
ve dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki
tebliğlerin birer örneğini, bağlı bulunduğu birim
yöneticisinin aracılığıyla rektörlüğe sunmak
zorundadır. Yayımlanmayan eserlerin daktilo ile
yazılmış birer kopyası verilir. 5864 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanununun eser sahibine tanıdığı
haklar saklıdır.
d-Öğretim elemanlarının bilimsel yayınları için
üniversitelerde ve Yükseköğretim Kurulunda özel
arşiv tutulur.”
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7)

Türk Ceza Kanununun 230. maddesine göre:
“ Hangi nedenle olursa olsun memuriyet görevini
yapmakta savsama ve gecikme gösteren veya
üstünün yasaya göre verdiği buyrukları geçerli
bir neden olmadan yapmayan memur üç aydan
bir yıla kadar hapis ve altı bin liradan otuz bin
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
Bu savsama ve gecikmeden veya üstünün yasal
buyruklarını yapmamış olmaktan Devletçe bir
zarar meydana gelmişse, derecesine göre altı
aydan üç yıla kadar hapis cezası ile birlikte süreli
-48veya temelli olarak memuriyetten yoksun kalma
cezası da hükmolunur.
Her iki durumda memurun vazifesini
geciktirmesinden veya verilen buyruğu
yapmamasından, kişiler herhangi bir zarara
uğramışsa bu zarar ayrıca ödettirilir.”
Yeterli ilmi çalışma yapmayan asistan ve öğretim üyeleri
ile bunları denetlemeyen Dekanlık, Rektörlük ve YÖK
gibi kurumlar müteselsilen sorumludur. Bu
sorumlulukları dile getirilmediğinden üniversiteler ve
mensupları ilmi çalışma yapmamakta ve devletimiz zarar
görmektedir.
Her ne kadar 17. asır Fransız filozofu MONTESQUEU:
“ Her millet layık olduğu idareye sahiptir.”
Diyorsa da, 6. asırdan bu yana TÜRK adı altında 16
devlet kurmuş ve Osmanlı İmparatorluğunda, şimdiki
AB’nin iki katından daha fazla 20 milyon 840 bin km2
topraklara hakim olmuş TÜRK ve Türkiye Cumhuriyeti
İLİMSİZ VE İRFANSIZ bu kötü idareye layık değildir.
Devleti idare edenlerin Anayasanın 40, 125 ve 129.
maddelerinde yazılı sorumluluklarını yerine getirmesi ve
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tüm ilgililerin de bu konuda yardımcı olması kaçınılmaz
bir görevdir.

82) 22.8.2005 TARİHLİ zaman gazetesinde KAHİRE’den, Cumali
ÖNAL’ın verdiği habere göre “yüzlerini kocalarına bile
göstermeyen kadınlar” ‘ın mensup olduğu bir mezhep halen
Suudi Arabistan’da bulunmaktadır.
ÖNAL’ın yollama yaptığı Suudi Arabistan gazetesi
El Cezire’nin haberine göre:

-49“ İsmi açıklanmayan bir kabilede kadınların yüzünü
bir başkasının yanında açmasının ömür boyu yasak
olduğu öne sürüldü.
Habere göre bu yüzden kabile mensubu koca, kardeş
ve evlatların eşlerinin, kız kardeşlerinin ve
annelerinin yüzünü göremediği belirtiliyor...”
Z.C.
1923 ve 1924 yıllarında TBMM. Gündeminden çıkarılan
kadınların seçme ve seçilme hakkının 1934 yılında
kanunlaştığı ve 1926 yılında da kadınların medeni nikahla
evlenme zorunluğu ile medeni kıyafet ve başörtü yasağı
düşünüldü, 1936 yılından bu yana ÇİN ders kitaplarında da
okutulan Türk İnkilaplarının değeri daha da iyi anlaşılır.
83)

19.8.2005 tarihli gazete haberlerine göre 1.300.000 nüfuslu
Filistin’in üçte birini 1967 yılında işgal eden 8.500 Yahudi’yi
yerleştiren İsrail, Gazze’den çekilme kararı almıştır.
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23.5.2005 tarihli ZAMAN Gazetesi haberine göre 36
milletvekilinden oluşan KİT komisyonu araştırmaları
neticesinde:
abc-

“ Çalışıyor gözüken yüzlerce bankamatik memuru”,
“ Ölüler üzerine çıkarılan yolsuzluk raporları”,
“ Kömür madeninde kaybolan dozerler”,

d- “ Üç memura 25 müdür”
e-

Halk Bankası’na 47 milyon dolar borcu olan
yöneticiye hiçbir teminat istenmeden 5 milyon dolarlık
yeni bir kredi verilmiş.....”
- 50-

85)

25.8.2005 tarihli TAKVİM Gazetesinde hatırlatıldığına göre,
ABD gemilerle Türkiye’ye 25.8.1942 tarihinde 4.500 ton
buğday yardımı yapmıştır.
25.8.1916 tarihinde Ruslar ise Muş’u işgal etmiştir.

86)

24.8.2005 tarihli TAKVİM Gazetesi haberine göre OSMANLI
Devleti ilk defa 24.8.1851 tarihinde borç almış ve Fransa ile
İngiltere’ye borçlanmıştır.
HD. Abdulmecid Dolmabahçe Sarayını yaptı bütçenin 1/3’ünü
harcıdı, borçlandı. 2 yıl sonra Kırım Harbi, 1877 tarihinde de
Rusların Yeşilköy’e kadar gelmesi ve Erzurumu işgal etmesi
nedenile de borçlanmalar sürmüş ve artmıştır. (MİSAKI MİLLİ )

87)

24.8.2005 tarihli TAKVİM Gazetesi haberine göre, KafkasyaGürcistan’ın Tiflis şehrinde 1 milyon 800 bin yıl öncesinden kalma
İNSAN KAFATASI bulunmuştur. 14 yıl önce de aynı bölgede bir
çene kemiği bulunmuştur ve bu kafatası ile uyum içindedir.

88)

29.8.2005 tarihli STAR Gazetesinde TÜRKİYE İŞVEREN
SENDİKALARI KONFEDERASYONU raporuna yollama yapan
şeref OĞUZún yazdığına göre::
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“ Tarım kesiminin istihdamdaki ağırlığı yönünden
dünya ikincisiyiz. AB’de toplam istihdamın yüzde
3.1’i tarım kesiminde iken; bu oran bizde yüzde
41.4’tür.”
89)

30.8.2005 tarihli HÜRRİYET Gazetesinde ATO’nun raporlarına
yollama yapan Bekir COŞKUN’un yazdığına göre:
“ a) Manevi değerlerin en tepeye çıktığı bu yılın ilk
altı ayında işlenen suç, 2000 yılındaki toplam
suç sayısından fazla.
Adam kandırma suçundaki artış yüzde 63 ile
rekor.
- 51 Dolandırıcılıktaki artış yüzde 46,7,
Başkasının malını çarpmak yüzde 103...”
b) “ Resmi kurum ve kuruluşlardan hırsızlıkta artış
yüzde 39,
Emniyeti suistimal suçunda yüzde 62,
Senet-sepet sahtekarlığında yüzde 60”
HD: - Asgari ücretlerin çok düşük olması,
- Ücretlerden fazla vergi kesilmesi,
- Başta bankalar olmak üzere yaklaşık 2000 kişinin büyük
ve haksız kazançlar kazanması,
- Yöneticilerin yetersizliği, özensizliği,
- İşsizlik ve fakirlik,
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gibi sebepler önlenmezse, Türkiye daha da kötüye gider ve
İstiklal Savaşı yapmak zorunda kalır.
90)

29.8.2005 tarihli VATAN Gazetesinde yer alan bir habere göre
Fransa’da milli marş tartışmalarına 1789 Fransız büyük ihtilaline
yollama yapılmakta ve “tarlalarımızı düşman kanıyla
sulayalım” sloganı hatırlatılmaktadır.
Tartışılan marşın sözleri şöyledir:
“ Anavatanın çocukları uyanın,
Gaddarlığa karşı
Zafer günü geldi!
Kanlı bayrak yükseldi (...)
- 52 Haydi silaha vatandaşlar
Taburlarınızı kuran!
Haydi marş marş
Bırakın kirli kan
Tarlalarımızı sulasın.”
Hep menfaat kavgası, kötü idare, geçim sıkıntısı ve egoizm
mazarratı.

91)

31.8.2005 tarihli CUMHURİYET Gazetesinde Prof. Dr. Fatma
ESİN’in de tekrarladığına göre, Türkiye’de binlerce evin
yıkılmasına, pek çok kişinin ölmesi ve sakat kalmasına neden olan
17.8.1999 depreminin senei devriyesi 17.8.2005 günü Japonya’ta
7.2 şiddetinde deprem olmuş, hiçbir bina yıkılmamış ölen
olmamış, 50 kişi yaralanmıştır.
Türkiye’deki depremlerde en çok zarar gören kamu binalarıdır,
ihale suistimalleri ürünüdür.

92)

Yine 31.8.2005 tarihli Hürriyet Gazetesinde açıklandığına göre
TBMM. Üyesi 550 milletvekilinin 3.000 (üçbin) adet silah ruhsatı
var.
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Türkiye’mizin her yıl artarak, bazen de katlanarak borçlanmak
zorunda kaldığı IMF ile imzalanan 26.4.2005 tarihli NİYET
MEKTUBUNA göre Türkiye’nin ev ödevleri şöyledir:
a- Vergiler artırılacaktır.
b- Devlet harcamaları azaltılacak,
c- Kamu bankalarının imtiyazları kaldırılacak,
d- Kamu alacakları için yeni vergi affı kanunları çıkarılmayacak,
e- Sağlık harcamaları daha iyi denetlenecek,
- 53 f-

Bankalar kanunu değiştirilecek,

g- Faiz dışı fazlasının milli gelire oranı 6,5’tan aşağı
olmayacaktır.
h- Kitlerin (İktisadi Devlet İşletmelerinin) yönetimine dair
yasalar değiştirilecek ve Devletin etkisi azaltılacak.
HD. NOTU: Anayasal organlarımızın yetersizliği nedenile Türkiye’yi
tefeci yabancılar yönetiyor ve Devlet borçlu olduğundan
bu yabancı müdahalesini kabul etmek zorunda kalıyor.
Her millet layık olduğu idareye sahiptir.”
94)

8.9.2005 tarihli HÜRRİYET Gazetesinde Güngör URAS’ın bir
incelemesine yollama yapan Ege CANSEN’in yazdığına göre:
a- “ 1995 yılında bankaya yatırılan ve işlemiş faizler
anaparaya eklenerek, mevduatta tutulan 50.000 dolar,
2005 başında, yani on yıl sonra 97.000 dolar olmuş,
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b- Aynı gün 50 bin doların karşılığı olan 1.932.400.000 TL.
ise, TL mevduatı olarak bankaya yatırıldı ise 10 yılda
557 milyar TL’ye çıkmış,
c-

Bunun döviz cinsinden karşılığı ise tam 430.000 dolar
ediyor. Yani dolara vurunca, Türk Lirası mevduat 10
yılda yaklaşık 8 kat artmış,

d-

Dolarlı mevduat ise 10 yılda sadece 1 kat büyümüş,

e-

Kısaca, parasını TL’de tutup faize yatıran vatandaş ihya
olmuş, Döviz tevdiat sahibi ise Batı standardına göre iyi
bir faiz almış; hepsi o kadar. Hemen hatırlatmakta fayda
var. Hazine, TL’ye aynı devrede hep banka
mevduatından daha yüksek faiz vermiştir.”
- 54 -

Hayri DOMANİÇ’in 17.10.2002 tarihinde Oyakbank şefi Sevgün
DOKUZLUOĞLU’ya yazdığı faksta da hesap şöyledir:
“Konu: Ekonomik notların sunulmasıdır.
1)

12.7.2002 tarihinde OYAKBANK’a yatırdığım 10.000 Dolar üç
ayda net 50 dolar kadar faiz getirdi ve ortalama kur üzerinden
1.650.000 x 50 = 82 milyon 500 bin lira eder.

2)

Oysa, 10.000 Dolar yerine karşılığı 16 milyar 500 milyon lira
Türk parası bankanıza tevdi edilse idi, % 48 üzerinden 3 aylık
faizi:
16.500.000.000 x 48 x 3 : 1.200 = 1 milyar 980 milyon lira olurdu.
- Dolar mevduatı getirisi 82 milyon lira,
- Lira mevduat 1.980.000.000.- lira,
- Türk parası mevduat 1.980.000.000 : 82.000.000 = 24 misli
fazla
Yıllık mevduat olursa, Dolar mevduat 200 dolar faiz getirir. 330
milyon eder.
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Oysa, 10.000 dolar = 16.500.000.000 lira mevduat:
16.500.000.000 x 48 : 100 = 7 milyar 920 milyon lira getirir.
7.920.000.000 : 330.000.000 = 22 kat
Yılda kaybımız 7.920.000.000 - 330.000.000 = 7 milyar 590 milyon
liradır.
Ayda 7.590.000.000 : 12 = 632 milyon lira zarar.
Günde 632 : 30 = 21 milyon zarar “

- 55 NOT: Nispeten aydın ve en varlıklı insanımız, ekonomi
bilgisinden yoksun olduğundan ve sürekli Z. C. olduğundan
parasının % 40’ını yabancı para mevduatta tuttuğundan
kendi hatası neticesinde zarar etmiştir.
Diğer yatırım ve her türlü işlerde de ACEMİLİK hakimdir.
Halka açık şirketlere katılanlar da yıllık % 5 – 20 kar payı
ile yetinmiştir. Buna mukabil ünlü bir anonim şirketin
1958’den beri murahhas azası bir kişinin 2005 Nisanında
alınan bir genel kurul kararı ile aldığı aylık ücret net 125
milyar liradır. Bu kişi aynı gruba dahil diğer 8 şirkette de
önemli aylık net ücretler almaktadır. TK. 274 gereğince
şirketleri denetlemek zorunda bulunan Ticaret Bakanılığı ile
SPK. Denetçileri yetersiz kaldığından küçük ortaklar zarar
görmektedir.
95)

SABANCI Holding’in 2005 birinci 6 aylık net karı 401 trilyon 93
milyar liradır. Halk ortaklara kar verilmemektedir.
Aynı devrede Garanti Bankasının karı 403, Akbank’ın karı 433
trilyon liradır.
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2003 ve 2004 yıllarında 28 üniversite mensubu üyelerin hiç ilmi
eser vermediği Türkiye’de gelir dağılımı ve suistimallerin ağırlığı
da doğaldır.
96)

İkisi de çok yetersiz Yargıtay ile Anayasa Mahkemesinin 6.9.2005
tarihli basına yansıyan YETKİ ve etki kavgası da aydınların
yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.

97)

Devlet bankaları dahil, tüm bankaların kredi mukavelelerinin kredi
borçlusu ile ilgili hiçbir maddesi geçerli değildir ve emredici
hükümlere aykırıdır.BDDK. ile TC. Merkez Bankası ve Bankalar
Birliği yeterli denetim yapmamakta tefecilik artmaktadır.
- 56 Devletin belli başlı işlerinin nasıl idare edileceğini de IMF.
Emretmekte ve Devlet temsilcisi organlar emre uymaktadır.

98)

6 Eylül 2005 tarihli Takvim Gazetesinde Şemsi YÜCEL’in
belirttiği gibi 2.871 metrelik boru tünelinin inşasına 1990 yılında
başlanmış, 2005 Ağustosunda ışık görünmüş ve 2006 aralığında
tamamlanması planlanmıştır.
Buna mukabil
“ İngiltere ile Fransa’yı denizin altından birleştiren Manş
tüneli tam 50 kilometre. Üstelik de 3 tüplü yol şeklinde. Bu
tünelin 380 kilometrelik de bağlantı yolları var. İşte böylesine
devasa bir proje tam 7 yılda bitirildi.”
Geri kalmışlığımızın önemli bir delili.

99)

9.9.2005 tarihli Akşam Gazetesinde açıklandığına göre; Cep
telefonu satan TURKCELL’in abone sayısı 25,6 milyon kişiye
ulaşmış ve şirket 2005 yılının ilk 6 ayında 389 trilyon 500 milyar
lira NET KAR sağlamıştır. Bu karı sağlayan 6 aylık gelir 1 milyar
46,5 milyon dolar gelirdir.
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TURKCELL’in 6 aylık karı 389 trilyon 500 milyar lira, 500
milyon lira brüt ücret alan ve eline yaklaşık 300 milyon lira geçen:
389.500.000.000.000 : 300.000.000 = 1 milyon 298 bin insanın
ücreti demektir.
Diğer büyük şirketlerin 6 aylık karı da:
...........................
...........................

lira,

olup 300 bin işçi ücreti kadardır.

- 57 100)

9.9.2005 tarihli SABAH Gazetesinde Maliye Bakanının
açıklamalarına göre:
- 18 nevi vergi alınan Türkiye’de net karın % 51’i vergilere
ayrılmaktadır.
Ancak, çok yaygın vergi kaçakçılığı nedenile beyana tabi
mükelleflerin 2004 yılında ödediği vergi, tüm vergilerin % 1,3’ü
kadardır.

101)

9.9.2005 tarihli gazetelerde açıklandığına göre 1998 yılında
yapılan banka hisse devir anlaşmalarına hile karıştırdığı nedenile
eski bir başbakan ve bazı bakanlar hapis cezasile suçlanmakta,
bakanlarla TBMM. Eski başkanı da şahit gösterilmektedir. Daha
birçok kötü örnek vardır. H.M.L.OL. I. S.

102)

12.9.2005 tarihli CUMHURİYET Gazetesinde 12 Eylül Askeri
Müdahalesi aleyhinde 16 adet eleştiri var. Diğer gazetelerde de
ikişer üçer eleştiri yapılmıştır. Tüm eleştiriler 12 Eylülün çok
haksız olduğunu açıklamıştır.
Sadece 13.9.2005 tarihli TAKVİM Gazetesinde Doç.Dr. Adem
SÖZÜER 12 Eylülden önceki davanın çok karmaşalı ve disiplinsiz
olduğunu ve 12 Eylülün hatalı olduğunu yazmıştır.
Adem SÖZÜER’in vurguladığına göre 12 Eylül öncesi günler:
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“ Ölümün kol gezdiği günlerdi.
Kimse yarınından emin değildi.
Sokaklarda korkmadan yürümeyi unutmuştuk.
Sadece taşıdığınız gazete veya bıyığınızın şekli
nedeniyle öldürülebilirdiniz. Üniversiteler, okullar,
fabrikalar, silahlı çatışma alanları olmuştu.
Türkiye, o yıllarda her şeyinden yitiren bir ülkeydi. “
- 58 HD: Ancak hiç birinde 12 Eylül 1980 öncesi Türkiye’deki
karmaşa + günde 20 – 30 yaralı ve ölü veren kardeş
kavgasından söz eden yoktur.
12 Eylül 1980 sonunda enflasyon % 115, mevduat faizi % 2,
temerrüt faizi % 5 ve % 10.
1981 enflasyonu % 34, 1982 enflasyonu % 21’e düştü.
12 Eylül öncesi Devlet idaresinin idarede ihmali çok büyük
ve 12 Eylül geç bile kalmıştır HAYAT DERGİSİ.
103)

14.9.2005 tarihli ZAMAN Gazetesi haberine göre yüce divanda
yargılanmakta olan eski Enerji Bakanı, Cumhur Ercümen ile Zeki
Çakan’ın 13.9.2005 tarihli duruşmasında DSİ. Avukatları
PALANDÖKEN su tüneli inşaatında “keşif artışlarile DSİ.
Borcunun 17 (onyedi) kat yükseldiğini “ ve keşifle bilirkişi
istediğini beyan etmiştir. Sanık vekilleri keşif ve bilirkişiye gerek
yoktur demiştir.

104)

14 Eylül 2005 tarihli MİLLİYET Gazetesinde 12 Eylülü yansıtan
Hasan Cemal, 12 Eylül öncesi anarşiyi yazmamışsa da, olumlu
neticelerini özetlemiş ve şunları saymıştır:
“ Doğrudur:
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1) 12 Eylül’le birlikte sokağı uzun zaman teslim almış
olan terör ve anarşi şırak diye kesilmiştir.
2) Can ve mal güvenliği geri gelmiştir. Bu açıdan 12
Eylül’ü yürekten destekleyenler malum...
3) Ama nasıl bir bedel ödendi?
- 600 bin kişi gözaltından geçti,
- 1,5 milyon kişi fişlendi,
- 200 bin siyasal dava açıldı,
- 7 bin ölüm cezası istendi, 500 ölüm cezası verildi.
- 59 - 50 idam cezası infaz edildi. İşkencede,
cezaevlerinde ya da kaçarken çok kişi kuşkulu
biçimde öldü.
- 20 bin kişi kamu görevinden atıldı.
- 10 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı.
Demokrasi ve hukuk devleti anlayışının bir askeri
yönetim tarafından nasıl ayaklar altına alındığına
ve askeri vesayet altında ikinci sınıf bir
demokrasinin nasıl kurulmak istendiğine ilişkin
liste daha uzatılabilir.”
105)

15 Eylül 2005 tarihli SABAH Gazetesinde Erdal ŞAFAK’ın da
yazdığı gibi:
“ 1. Tüpraş’ın 65,76 oranındaki kamu payının geçen
yıl başında 1 milyar 302 milyon dolara ZorluEfremov ortaklığına satışın Danıştay 25 Kasım
2004 tarihinde iptal etti.
2. Bu karardan yaklaşık 3 ay sonra, 3 Mart 2005’te
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Tüpraş’ın
yüzde 14,76’lık hissesini İMKB Toptan Satışlar
pazarı’nda ‘yurt dışındaki yerleşik kurumsal
yatırımcılar’a 446 milyon dolara sattı. Global
Menkul Kıymetler’in aracılık ettiği
operasyonda, alıcı 6 fonon hepsinin de
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arkasında İsrailli dolar milyarderi işadamı Sami
Ofer bulunuyordu.
3. Tüpraş’ın üç gün önce yüzde 51 hissesi 4 milyar
140 milyon dolara Koç-Shell ortak girişimi
grubuna satılınca, Ofer’in elindeki payın değeri
bir çırpıda 1,2 milyar dolara fırladı.”
106)

Ara sıra ciddi yazılar yazan Mehmet BARLAS’ın 15.9.2005
tarihli SABAH Gazetesinde özetlediğine göre MİLADİ
TAKVİMİN tarihleri şöyledir:

- 60 “ 1. Miladi takvimin ilk şekli olan Jülyen takvimi,
M.Ö. 46 yılında Roma’nın kuruluşunun 708.
yıldönümünde, İskenderiye ‘de yaşayan astronomi
bilgini Sosigenes’in tavsiyesi üzerine Roma
İmparatoru Sezar tarafından yapılmış,
2. Ama bu takvim reformu sırasında rahipler tarih
ve günleri kendi çıkarlarına göre değiştirince
ortaya çıkan düzensizliğe Sezar müdahale edip
yılbaşı gününü 1 Mart’tan 1 Ocak tarihine
çevirmiş,
3. Ama hesaplar sonunda bu takvimin, 1500 yıl
kullanıldıktan sonra, güneş yılından 10 gün geri
kaldığı anlaşılmış. Paya 13’üncü Gregorius 1582
yılında bu durumu düzeltmeye karar vermiş. İşte
bu düzenlemeyi kurumsallaştıran Papa’nın ismine
atfen, bu takvime Gregorien (Miladi) Takvimi
denilmiş,
4. Ayrıca her yıl, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış olmak
üzere dört mevsime bu dönemde ayrılmış.
Gregorien takviminde yılbaşının 1 Ocak tarihi
olarak kabul edilmesi ise 1752 yılında
gerçekleşmiş.”
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Vakıf üniversitelerinin ormanlara bina yapmasına izin veren YÖK.
Geçici 17. maddenin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar
veren 17.12.2002 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı, ancak
8.11.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlandığından, aradan geçen
8 yılda üniversite binaları tamamlanıyor ve yıkılamıyor. TÜPRAŞ
suistimalinin benzeri bir olay.
Anayasanın 169 ve 170. maddeleri ile orman Kanununun 18 ve 93.
maddelerine göre ormanlara yapılan binalar Devlete ait olduğu
halde, Devlet bu hakkını kullanmamaktadır.
- 61 -

108)

İmar izni almadan yapılan binaların inşası senelerce sürdüğü halde
Belediyeler engellememekte, daha sonra bazı binalar belediyelerce
yıkılmakta ve belediyelerin suistimali nedenile vatandaşlar zarar
görmekte, evsiz kalmakta, fakirlik yaygınlaşmaktadır.

109)

Diğer gazetelerde olduğu gibi Takvim Gazetesinde yayımlanan
Türk-İş (Sendikası) araştırmalarına göre:
“ 4,5 MİLYON KİŞİ KAYIT DIŞINDA !
1- Devlet yıllık 10,8 milyar YTL. işçi-işveren SSK. Primi,
2- 4,3 milyar YTL. işçi Gelir-Damga Vergisi,
3- 967 milyon YTL. işçi-işveren işsizlik sigortası primi
olmak üzere, toplam 16,1 milyar YTL. gelir elde
edebilecek.”
HD: 800.000 kişi de işyerine hiç gitmeden Devletten ücret
almaktadır. (bk. no. 79 )

110)

20 Eylül 2005 tarihli Tercüman gazetesinde Nazlı Ilıcak’ın da
değindiği gibi belediyelerde suistimal “Park Otel ve Süzer
Plaza” inşaatlarında çıkılan fazla katlar nedenile çıkan
ihtilaflarda binaların tabi bulunduğu belediyeler değiştirilmiş,
ruhsat alınmıştır. Galataport- Sami Ofer ihalesinde de bedelin 3,5
milyar dolar olması gizli bir imar durumu ve hatta kanun
değişikliği düşündürmektedir.
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21 Eylül 2005 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde AB’nin bölücülüğü
ve ezeli Türk düşmanlığı ile ilgili çeşitli haberler şöyledir:
a- Ermeni (soykırım) Konferansı 23 Eylül 2005’te başlıyor
(İstanbul’da),
b- Aleviler Cem Evleri için yargı yoluna başvuruyor,
c- “ Kürtlerden TBMM’ye dilekçe “ AB müzakere süreci
öncesinde “ demokratik kürt federe devleti” ,
- 62 d- AIHM Türkiye aleyhindeki 24 tazminat davasından 23 ünü
kabul etti. Tazminat 220 bin Euro’dan fazla,
e- “ AB, KKTC.’ni hiçe saydı”
f- “ Deniz Gezmiş Posteri” kürtçülük nedenile ceza davasına
neden oldu,
g- “Türkiye – AB ortak komitesi başmanı İngiliz DUFF,
“Atatürk’ün resimleri resmi dairelerden kaldırılsın”,
h- Fransız TVS. “24 saat İstanbul programından Doğu ve
Güney Doğuyu Kürdistan” haritalarında göstermiştir.

112)

Vergi kaçakçılığı, Devlet ihmali, İstiklal Harbi arama ahmaklığı ve
suistimaller gibi nedenlerle, artan Devlet borçlarının kötü durumu
29 Eylül 2005 tarihli Cumhuriyet Gazetesinin 5. sayfasında da
özetlenmiş olup şöyledir:
“ UNAKITAN’ın ileri sürdüğü gibi, Türkiye’nin 2005 yılı
özelleştirme gelirleri 20 milyar doları ( 26,8 katrilyon lira)
bulsa bile, bu tek seferlik gelir, Türkiye’nin 6 aylık
borcunu kapatmaya dahi yetmeyecek.
Türkiye 2005 yılında 56,4 katrilyon liralık borç faizi
ödeyecek.

, 22.12.2005

Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

İstanbul

Tel.: (0.212) 249 40 53 – 293 81 77
245 12 93 – 245 12 94
Fax: (0.212) 244 54 52

Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzetpaşa Sokak No. 36/12
Kabataş - İSTANBUL

2005’in ilk 8 ayında 32,4 katrilyon liralık borç ödendi.”
113)

Politikacı ve bürokratlarımızın acemiliği, yetersizliği ve aşırı
egoizmi gibi nedenlerden doğan ve Devletin geleceğini tehdit eden
bir bölüm hatalı girişimler 27.9.2005 tarihli Cumhuriyet
Gazetesinde, 1942 Galatasaray Lisesi mezunu Oktay AKBAL
tarafından özetlenmiş olup, Anayasa “değişmeleri neler mi? “
başlığı altında özetlenmiştir.
- 63 “ a- Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olacak! Sayın
SEZER beş yılı doldurduğu için hemen Çankaya’dan
indirilecek! Yerine herhalde AKP’den biri seçilecek!
b-

Mecliste grup kurmak, kırk milletvekiline sahip olan
partinin hakkı olacak! Oysa şimdi bu sayı yirmi..

c-

Kapatılan bir partinin üyeleri beş yıl boyunca başka
bir partiye üye olamıyordu. Bu yasak kaldırılacak!

d-

Milletvekillerinin ettikleri yeminden ‘ milli
dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan
haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması
ülküsünden ayrılmayacağım’ sözleri çıkarılacak!
Bilmem Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık
kalacak mı?

e-

Mecliste karar yeter sayısının 138’in altında
olmayacağı hükmü de kaldırılacak,

f-

Devlet Denetleme Kurulu da kaldırılacak!

g-

Seçimlerde adalet, içişleri, ulaştırma bakanlarının
bağımsızlardan seçilmesi ilkesi de kaldırılacak.

h- Yüksek Askeri Şura’nın ihraçla ilgili kararları yargı
denetimine açılacak!
k-

YÖK’e tırpan!
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ı-

Anayasa Mahkemesine yedi üyeyi Meclis seçecek!

i-

Orman arazileri satılabilecek!

j-

Üç ay içinde Danıştay ve HSYK üyeleri yeniden
seçilecek! “

Tam bir yetersizlik ve aşırı egoizm ürünü.
- 64 114)

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan BURSALI’nın AB ile ilgili
görüşü:
“ Ben size söyleyeyim:
Türkiye, Kıbrıs’ı Rumlara ve AB’ye peşkeş çekse; Ege
meselesi Yunanistan lehine çözümlense., Ülke
‘FEDERATİF’ olsa .. bile...
Taslağı açıklanan Çerçeve Belgesi’ne göre, biz AB’ye eşit
haklara sahip tam üye olamayız.
Nitekim, yukarıda sıraladıklarımın hemen hepsi, Kıbrıs
gibi bazısı hemen çözülmek kaydıyla, diğerleri şu veya bu
şekilde, kıyısından köşesinden, ama zamanı gelince
mutlaka yerine getirilmek koşuluyla, AB’nin, Türkiye’ye
yönelik bütün belgelerinde yer alıyor. Tam bir
süründürme görüşmeleri...
Şimdi: TÜRKİYE;
1- Bu belge ile tam üye olamayacağını bilmeli (çünkü
Avrupa biliyor),
2- Bu çerçeve belge sadece ekonomideki büyük altüst
oluşu engellemek için imzalanır.
3- Böylece bir yıl zaman kazanılır,
4- Ne için zaman, derseniz, yerine getirmeyeceğimiz ilk
büyük dayatmayı askıya almak için,
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5- Ekonomi biraz daha olağanüstü önlemlerle hazırlanır,
6- Ve çanak çömlek patladığında (bu kazınılmazdır)
hasan az olur,
7- Böylece bu belge geçerliliğini yitirir..,
- 65 8- Avrupa gönülden istediğinde zaten yeni bir çerçeve
belge hazırlanır,
9- Türkiye, Avrupa’nın bütün standartlarını ulusal bir
uzlaşı ile, ekonomik çıkarları doğrultusunda
gerçekleştirmeye koyulur.. Türkiye bunu yapabilir.
Ben ki AB Projesi’ni ve Türkiye’nin AB üyeliğini
gönülden destekleyen bir insanım.. Ama görüyorum ki,
tam üyeliğin zamanı bugün değil. Koşullar
olgunlaşmamış. Ne AB bizi almaya hazır ne de Türkiye
kendisine dayatılan bu koşulları kabul edebilir...
Avrupa, günlük hareket ediyor.. Hiç şüphem yok ki, dış
koşullar Avrupa için olgunlaştığında, ne Kıbrıs’ı takarlar
ne ermeni sorununu... Hemen kapıları açarlar..
Ama şimdilik, bugün bu evlilik gerçekleşmez.
Zamanı bekleyeceğiz. Hiçbir şey kaçmıyor... Kalkmayan
tren zaten bir yere gidemez ki!
Tren kalkmaya hazır olduğunda bineriz... “
115)

Tercüman Gazetesi yazarı Can AKSIN’ın bildirdiğine göre:
“ Avrupa Birliği için şart olan, Maastrich Kriterleri’nin
dört temel kuralını uygulayabilirsek, gelecekte ‘rahat
etmiş’ olacağız.
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Bu kriterleri ve bizdeki durumu bir hatırlayalım.
1- Devlet borç stoku, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın
yüzde 60’ını geçmeyecek,
Halen kamu dış ve iç borç stoku Gayri Safi Yurtiçi
Hasılanın yüzde 72’si düzeyinde.
- 662- Bütçe açığı, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 3’ü ile
sınırlı kalacak,
3- Enflasyon, üye ülkelerin en düşük enflasyonu sahip
üç ülkesinin ortalamasının en fazla 1,5 puan üstünde
olabilecek,
Avrupa Birliği’nde bu rakam yüzde 2 ile yüzde 3
arasında değişiyor. Bizde yüzde 4 düzeyine inmesi
gerekiyor.
4- Faiz de 12 aylık dönem itibariyle, aynı enflasyon gibi,
en düşük üç ülke ortalamasından 2 puan fazla
olabilecek,
Bu faiz oranı Euro’da yüzde 2, Dolarda yüzde 1,75,
bizde yüzde 4 dolaylarında nominal faiz olması
gerekiyor.”
116)

Dünya Gazetesi yazarı Tevfik GÜNGÖR’e göre de:
“ Şurası da bir gerçektir ki, Türkiye’nin bugüne kadar
AB çatısı altına giren 25 ülkeden farkı vardır.
AB’nin Türkiye’yi hazmedebilmesi, Türkiye’nin AB’ye
uyumu kolay değildir.
Neden?
• Din farkı vardır. AB’nin 25 ülkesi tek bir dine
inanırken, Türkiye Müslümanları temsil eden bir
ülkedir.
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• Türkiye’nin nüfusu büyüktür.
• Türkiye ekonomisi sorunludur.
• Türkiye’de kişi başı gelir düşüktür.
- 67• Türkler’in eğitimi, yaşam kültürü, AB’nin 25
üyesindeki insanların eğitim ve yaşam kültürü çizgisinin
altındadır.
• AB ülkelerinde yaşayan 4 milyon Türk, bugüne kadar
yaşadıkları ülkelerdeki yaşam şartlarına uyum
göstermemiş, direnmiştir.
• Türkiye askeri ve siyasi hedefleri olan, Kıbrıs,
Yunanistan, Ege sorunu, Kafkasya ülkeleri, Ermeni
sorunu, Arap ülkeleriyle ilişkiler konularındaki
politikalarıyla AB’ye sorun taşıyabilecek bir ülkedir.”
HD:
Hristiyan AB Orta Asya’dan çıkıp Viyana’yı iki defa kuşatacak
kadar büyük bir imparatorluk kuran Türk Milletine düşman ise
de, nasıl ki asırlarca birbiriyle harbeden Avrupa Devletleri
harbin faydasız ve zararlı olduğunu anlamış Avrupa Birliğini
kurmuşsa, Türkiye’de netice olarak AB’ye girme çalışmalarını
sürdürmelidir. Ancak; AB’ye giriş hristiyan devletlerin
dayattığı gibi Sevr Anlaşması şartları ile değil, Lozan
şartlarıyla olmalı ve hedeflenmelidir. Bunun için de
Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında en fakir Makedonya’dan
sonra gelmek üzere en fakir 32. ülke olmaktan kurtulması
lazımdır. En başta Türkiye’nin ilkokuldan üniversite
profesörlüğüne kadaröğrenmeden diploma alma hatasından
dönmesi, ciddi bir eğitim sistemi kurması ve BABİLLİKTEN
kurtulması gerekir. AB’nin Türkiye’yi ortak kabul etmesi için,
dünyanın en eski ve birinci derecede etkili kanunu arz ve talep
şartlarını oluşturması ve Türkiye’nin alınmasının AB’ye yarar
sağlayacağı , zarar vermeyeceği kanısının sağlanması
zorunludur.
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123 numaradaki nota bakınız.

-68117)

4.10.2005 TARİHLİ star Gazetesinde açıklandığına göre AB ile
MÜZAKERE PROSEDÜRÜ:
“ Çerçeve Belgesi’nin üçüncü bölümü. AB Komisyonu’nun,
Türkiye’nin belli alanlarda müzakerelerin
başlatılabilmesi için ne derece hazırlıklı olduğunu
değerlendireceği belirtiliyor. ‘Tarama amaçları
çerçevesinde ve tarama sonrasında gerçekleştirilecek
müzakereler için, müktesebatın her biri belli bir politika
alanını kapsayan bir dizi başlığa ayrılacağı’
vurgulanıyor...
35 MÜZAKERE BAŞLIĞI:
12345678910111213141516171819-

Malların serbest dolaşımı,
İş gücünün serbest dolaşımı,
Yerleşme hakkı ve hizmet sağlama özgürlüğü,
Sermayenin serbest dolaşımı,
Kamu ihaleleri,
Şirketler hukuku,
Fikri haklar hukuku,
Rekabet politikası,
Mali hizmetler,
Bilgi toplumu ve medya,
Tarım,
Gıda, hayvan ve bitki sağlığı politikası,
Balıkçılık,
Ulaştırma,
Enerji
Vergilendirme,
Ekonomi ve para politikası,
İstatistik,
Sosyal politika ve istihdam,
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20212223-

Şirketler ve sanayi politikası,
Avrupa üzerinden giden ulaştırma ağları,
Bölgesel politika,
Hukuki ve temel haklar,
-69-

242526272829303132333435-

Adalet, özgürlük ve güvenlik,
Bilim,
Eğitim ve kültür.
Çevre,
Tüketim ve sağlık koruması,
Gümrük birliği,
Dış ilişkiler,
Dış güvenlik ve savunma,
Mali kontrol,
Mali bütçe koşulları,
Kurumlar,
Diğerleri.... “

HD:
116 numaradaki notlar bu konularda da geçerlidir.
118)

12 Ekim 2005 tarihli Dünya Gazetesinde Prof. Erdoğan ALKİN’in
de tekrarladığı gibi bölücülük yalnız Türkiye’nin problemi değil,
diğer birçok milletlerin süreli veya sürekli dertlerindendir.
H.D. İLAVESİ

-

- Fransa,
- İngiltere,
- İspanya,
Rusya-Çeçen vd.
İngiliz sömürgesi Amerika’dan BAD + Kanada
ABD 1940 – 45 Japon asıllı ABD vatandaşlarının tehciri.
İtalya – Etruriya
Hint-Pakistan
200 Devletin her birinde .....

119) 1.7.2005’den itibaren asgari işçi ücreti 598.000.000 lira, 245’i SSK
+ GVK. 94, net 343 milyon.
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-70HD:
Anayasa’nın 73.maddesine göre; herkes mali gücü oranında vergi
verir ise de 660 milyar liralık Hazine Bonosu gelirinden hiç faiz
alınmamakta, yedi milyarı aşkın aylık milletvekili ücretlerinden de
hiç vergi alınmamakta, fakat diğer mali gücüne bakılmaksızın işilerin
asgari ücretinden 255 milyon lira vergi ve prim kesilmektedir. Devlet
idaresi haksızdır.
9.11.2006 tarihli Hürriyet haberine göre; 2006 vergi beyanına dahil
edilecek Hazine Bonosu gemlirlirinin sadece 390 bin YTL’lik
bölümü vergi dışı bırakılmış ve Hazine Bonosu rantçılarına YAZIK
edilmiştir.(HYH)
Milletvekili emekli aylığı 3,5 milyar lira olup vergisiz.
120) ŞU ÇILGIN TÜRKLER yazarı ÖZAKMAN’ın Bütün Dünya
Dergisindeki yazısı 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin sıkıntılarını
özetlemiştir. İnceleme kolaylığı bakımından 1 – 30 numara altında
sıralanan bu sıkıntılarla, bu sıkıntıların bir bölümünü MAYA
Dergisinin 1999/204. sayfasında yayınlayan Hayri DOMANİÇ’in
görüşleri aşağıdadır:
1- Rönesansı, reformu, sanayi devrimini, akıl çağını yaşamadığı
için çağ dışı kalmış, yarı sömürge halinde güçsüz, göçmüş bir
devlet,
2- Dünyaya kapalı, yoksul bir halk,
3- İdari, siyasi, iktisadi, mali ve hukuki kapitülasyonlar,
imtiyazlar, ilkel bir tarım toplumu,
4- İflas etmiş bir
maliye,
5- Hasta bir ekonomi,
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-71H.D.
MİLLİ MÜCADELEDE İLK VERGİLER:
1)Genel Kurmay Başkanlığının 1997 yayımı SAKARYA MEYDAN
MUHAREBESİ adlı broşürün 18. Sahifesinde belirtildiği üzere Mustafa
Kemal Paşanın 7-8 Ağustos 1921 tarihli “Tekalif-i Milliye” emrile
“Halk kendi elindeki taşıma araçları ile ayda bir defa l00 km’lik bir
mesafeye askeri malzeme taşımak yükümlülüğü altına sokulmuş,
halkın elindeki taşıt araçları ve taşıt hayvanlarının bedeli sonradan
ödenmek üzere, yüzde yirmisine “ el konulmuştur.
2) 23 Recep 343 – 17 Şubat 34l (1925) tarihli ve 552 numaralı Kanunla,
OSMANLININ
aşar vergisi kaldırılmış, yerine “Arazi ve mahsulatı
araziye vergisi” konmuştur.
Vergilendirilen kıymetlerle vergi oranlarını saptayan ll maddelik 552
numaralı bu Kanunun l ve 5. Maddeleri şöyledir:
“ Madde l- Aşar usulü mülgadır. 34l sanei maliyesinden itibaren arazi ve mahsulatı arziyeden işbu Kanuna
tevfikan vergi alınır.

“ Madde 2- Öşre tabi arazinin kıymeti üzerinde maazam binde
altı nisbetinde istifa olunan arazi vergisi sekiz misline iblağ olunmuştur. İşbu verginin sekizde üçü
menafi ve iane hisseleri olup, hazine hissesile birlikte tahsil ve rub’u ziraat bankasına ve dörtte üçü
idarei hususiyelere tevdi olunur.”
3) Daha sonra 27 Şubat 1926 tarihli ve 755 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu
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kabul edilmiştir.
40 maddeden oluşan bu kanunun, yükümlülerini sayan l. Maddesi:
- 72 “ Türkiye Cumhuriyeti hududu dahilinde icrayı ticaret san’at ve
hirfet eden veya bu kanunda muharrer umur ve teşebbüsat ile
iştigal eyleyen hakiki ve hükmi şahıs işbu kanunda münderiç şeriat
dahilinde kazanç vergisine tabidir.”
şeklindedir.
Birçok dernek ve vakfı vergi dışı bırakan ve Vergi Usul Kanunu hükümlerini de içeren bu kanun, vergi oranlarını saptayan 24. Maddesi de
ni de içeren bu kanunun, vergi oranlarını saptayan 24. Maddesi de
şöyledir.
“ Üçüncü maddenin l, 2, 3 ve 4 numaralı fıkralarında muharrer
mükellefi için bittetkik veya resen tebeyyün ettirilen safi kazancın:
5.000 liraya kadar olan kısmından yüzde 12
5.00l liradan 10.000 liraya kadar olan kısmından yüzde l5
10.00l liradan 20.000 liraya kadar olan kısmından yüzde 20
20.00l liradan 50.000 liraya kadar olan kısmından yüzde 25
50.001 liradan fazlasından ..................................
yüzde 30
Nisbetinde vergi alınır. Salifüzzikir 3 üncü maddenin beşinci
fıkrasında muharrer erbabı ticaretin tebeyyün ettirilen gayrisafi kazançlarından:
3.000 liraya kadar olan kısmından: yüzde 7
3.001 ila 10.000 liraya kadar olan kısmından: yüzde 8
10.001 ila 20.000 liraya kadar olan kısmından: yüzde l0
20.00l ila 50.000 liraya kadar olan kısmından: yüzde 12
50.00l liradan fazlasından ............................
yüzde 15
nisbetinde vergi alınır.
3 üncü maddenin 6 ıncı fıkrasında muharrer olanlar l5 inci
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maddede mezkür hükme tevfikan beyanname itibarile ilhak
olundukları sınıfa nazaran işbu maddedeki nisbetlere tabidirler.”

- 736- Sıfır ağır sanayi,
7- Sıfıra yakın orta sanayi,
8- Cılız bir küçük sanayi,
9- Kişi başına milli gelir 7 lira,
H.D.
1) 1924 / 1950 arasında uygulanan ve koyun, keçi, inek, öküz, at,
deve gibi hayvanların her birinden 50 – 350 kuruş arasında yıllık
vergi alınacağını tespit eden 410 sayılı Sayım Kanunu köylüyü
ezmiştir.
12.2.1924 tarihli ve 410 numaralı bu Sayım Vergisi Kanunu,
6.7.1931 tarihli ve 1839 sayılı kanuna dönüşmüş, 1839 sayılı
kanunun yerine de 22 Aralık 1936 tarihli ve 2897 sayılı Hayvanlar
Vergisi Kanunu kabul edilmiştir. 18 maddelik, koyun, keçi, sığır, at,
eşek, manda, deve ve domuz başına 50 kuruştan 350 kuruşa kadar
vergi salan 2897 sayılı bu Kanun ancak, 31.12.1960 tarih ve 193
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 124. Maddesile, 1.1.1962 tarihinden
itibaren kaldırılmıştır.
2) CHP. Reşit erkeklerden yıllık 6 (altı) lira yol vergisini yalnız
köylüye uygulamıştır.
3) 24.6.1938 tarihli ve 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Kanunu da
köylünün tarım ürünlerinin % 10’unu bedelsiz % 10’unu da yarı
bedelle Devlete teslim etmeye zorlamıştır.
4) 11.11.1942 tarihli ve 4305 sayılı Varlık Vergisi Kanunu da 2500
liradan fazla gelirlerle 5000 liradan fazla taşınmazları varlık
vergisine tabi tutmuş ve itiraz hakkını da kaldırmıştır.
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- 74 10- Kişi başına, ortalama kamu harcaması 50 kuruş,
11- Madenlerin çoğunluğu, başlıca limanlar, var olan
demiryolları yabancı şirketlerce işletiliyor,
12- Karayolu yok sayılacak düzeyde,
13- Ticaret genel olarak azınlıkların, levantenlerin ve
yabancıların elinde,
14- Toplu iğne bile dışardan getirtiliyor,
15- Sıtma, verem ve frengi yaygın,
16- Sadece 158 ortaokul ve lise, medrese uzantısı bir tek
üniversite var,
17- Bilim hayatı ve anlayışı çok geri düzeyde,
18- Anadolu çağ dışı merdereselerin elinde,
19- Ortaokullarda yalnız 543, liselerde yalnız 230 kız öğrenci
okuyor,
20- Halkın sadece yüzde yedisi okur yazar,
21- Bu oran kadınlarda yüzde bir bile değil,
H.D.
aa- 1924 Anayasası’nın 87. Maddesi “ İptidai tahsil bütün
Türkler için mecburi ve Devlet mekteplerinde
meccanidir.” dediği halde, nüfusun % 83.4’ünü oluşturan
köylülerin tamamına yakını okul ve eğitimden yoksundur.
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- 75 1932 – 1950 ARASINDA, KAYSERİ’nin PINARBAŞI
İLÇESİNE BAĞLI BÜYÜK KABAKTEPE, YUKARI
BEYÇAYIR, ALAMESCİT, AŞAĞI BEYÇAYIR ve
KIZILÇİFTLİK köylerinde, ilçedeki ilkokula gidebilen ZEKİ
DOMANİÇ, HAYRİ DOMANİÇ ve ZİYA POLAT ADLI ÜÇ
ÇOCUKTAN İBARETTİR. 1950-60 ARASINDA BU
KÖYLERDE HEMEN HEMEN HER ÇOCUK İLKOKULA
GİTTİĞİ GİBİ ONBİR ÜNİVERSİTE MEZUNU, 15’ten
FAZLA ÖĞRETMEN ÇIKMIŞTIR.
bb- Köyler arasında, köylülerle ilçeler arasında Devletin hiçbir
emeği, katkısı bulunmayan basit, ilkel kağnı yollarından başka
yol yoktur; Tren ve deniz yolu bağlantısı bulunmayan
yerleşim merkezleri arasında posta atlı arabalarla
taşınmaktadır ve Konya’da postaya verilen mektup ancak iki
ayda Van’a ulaşmaktadır.
cc- Köylerde açlık inanılmaz derecededir. Tümü çiftçi köylülerin,
% 3 - % 5 ağa takımı hariç, karnını doyuracak kadar mahsul
yetiştirebilen yoktur. Zira, köylünün tarlası var, fakat ağır
hayvan vergileri nedenile çifte koşacak bir çift öküzü yoktur.
Köylünün ağa takımı dahil, hiç kimse dilediği kadar buğday
ekmeği yiyemez. Daha ucuz ürünler olan arpa ve çavdar
ekmeği de kısıtlıdır. Köylünün yüzde doksanının yeterli süt ve
yoğurdu yoktur.
22- Bütün temel meslekler erkeklerin tekelinde,
23- Kadınların seçme ve seçilme hakkı yok, yani yurttaş
sayılmıyorlar.
24- Millet anlayışı değil, ümmet anlayışı egemen,
25- Bütün Osmanlı ülkesindeki gazetelerin günlük satış toplamı
yüz bin dolayında,
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- 76 26- Çoğu Avrupa karşısında aşağılık duygusuna kapılan,
pısırık, teslimiyetçi aydınlar, bürokratlar ve siyasetçiler,
27- Ülke birçok alanda ortaçağı yaşıyor,
28- Kısacası nitelik ve nicelik olarak borca batık bir miras,
29- Dört yıl süren Milli Mücadele süresinde insanlarımızın
gurur verici niteliklerinin yanında, zayıf, eksik yanları da
açığa çıktı. Yeni devletimizin ana niteliklerini Milli
Mücadele sırasında yaşanan olaylar ve kazanılan deneyler
belirlemiştir.
30- Yüz bin asker ve sivil kayıp vererek kavuştuğumuz
bağımsızlığı bir daha yitirmemek, geleceği güven altına
almak, kalkınmak ve çağı yakalamak için yeni bir toplum
yaratmak gerektiği anlaşıldı.
Türkiye Cumhuriyeti bu büyük ve temiz amaçla kuruldu. Bugün
övüneceğimiz neyimiz varsa, hepsini bu amaçla kurulmuş olan
Cumhuriyetimize borçluyuz.
Türkiye Cumhuriyeti, rastlantılar sonucu ya da galiplerin uygun
görmesi ya da emperyalizmin kendi çıkarı için varlık
kazanmasına yardım ettiği bir devlet değildir. Öz halkının canı
ve kanıyla, dişiyle tırnağıyla kurduğu bir devlettir. Bir kuruluş
felsefesi, gerekçesi ve amacı vardır. Bu felsefeyi, gerekçeyi ve
amacı en iyi özetleyen anlatım şudur:
Bağımsız, laik, akılcı Türkiye Cumhuriyeti.
Bu nitelikler her gün biraz daha hayati değer kazanıyor.”
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- 77 121)

13 Ekim Cumhuriyet “ İhanet Cephesi” başlığı altında
abartmalar yapıyor:
abcdefg-

122)

Müslüman çok kadınla evlenmelidir,
Resim (fotoğraf) bulunan eve melek girmez,
Dini nikah olmadan resmi nikah geçerli değildir,
Şeyh Sait İsyanı = Doğu İsyanı,
Atatürk’ün resimleri resmi dairelerden kaldırılmalıdır,
Milli Mücadele Destanı ve 10. Yıl Nutku ders kitaplarından
çıkarılmalıdır,
KEMALİZMLE AB’ye girilemez,

1.500.000 Ermeni’nin ve 40.000 kürdün soykırımını kitaplaştıran
Orhan Pamuk’un cezaya verilmesi AB ve ifade özgürlüğüne
aykırıdır, (günlük gazeteler)
HD:
AB’nin Türk düşmanlığı ve Devlet temsilcilerinin yetersizliği.
ETA + İRA gibi her bir AB üyesinin kendi iç bölücülükleri ve
Ceza Kanunlarının ilgili maddeleri tırnak (“ “) içinde yazılıp
cevap verilmesi gerekir.

123)

14.10.2005 tarihli gazetelerde AB’ye Nasıl Gireriz? Girmeliyiz
gibi konular vardı.
Oktay EKŞİ’nin Hürriyet Gazetesinde yazdığı gibi:
“ Biz gerçi bu sütunda daha önce düşüncemizi birkaç
kere açıkladık. AB’nin önümüze koyduğu dayattığı- bazı
koşulların Roma Barışı zihniyeti ürünü olmasından
şikayet ettik. Bunlardan kabul edilemez olanları saydık.
Örneğin, ‘Kuzey Kıbrıs’tan vazgeçmeye hiçbir Türk
hükümetinin gücünün yetmeyeceğini’ söyledik.
Ama o geride kaldı. Bugün karşımızda müzakerelere
başlama kararı var.
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- 78 O halde yapmamız gereken oturup dövünmek mi yoksa
bu gerçekten hareketle birlik ve bütünlüğünü koruyan,
çağdaş uyarlıkla bütünleşmiş, müreffeh, özgür ve
demokratik bir Türkiye” olmalıdır.
HD:
Böyle bir görüş için de, işsiz-aşsız bir halk, arsız-yüzsüz bir idare,
cahil bir aydın, çökmüş bir ekonomi ile değil, tüm bu bakımlardan
kuvvetli olarak AB’ye girmeliyiz.
Zayıf girersek KÖLE oluruz, kuvvetli girersek usta ve söz sahibi
oluruz.
HALİNDEN MEMNUN ve İSTİKBALİNDEN EMİN bir millet
ve Devlet olamadıkça ne AB’ye girmeliyiz, ne de AB bizi alır.
-

İyi eğitilmiş bir halk,
İşi gücü, mesleği olan bir halk,
Sorumluluğu olan idareciler,
Sağlam bir ekonomi,
Ve daha da mühimi çok kuvvetli bir ordu.

Hazırlanmadıkça AB’ye ancak KUL olabiliriz.
14.10.2005 tarihli takvimde Prof. Dr. Ekrem PAKDEMİRLİ’nin
belirttiği gibi “ 2003 ve 2004 yıllarında açıklanan 45 milyar
dolar cari açık” yani ihracat bedelinden 45 milyar dolar fazla
ithalatla AB’de söz hakkımız olmaz.
Bu cari açık son 12 yıl açığının tamamından fazladır. İhracatımızın
önemli bir bölümünün hayali olduğu da nazara alınırsa, önce kendi
tüccarımızın ve acemi idarecimizin eseri olduğumuz anlaşılır.
124)

Türk düşmanlığı yapan ve birçok yabancı dile de çevrilen kitabın
yazarı Orhan PAMUK 1.500.000 Ermeni’nin kırıldığı iftirasını
yaptığı gerekçesile NOBEL armağanına aday gösterilmişti.
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-79Nobel Armağanı “Kürtçe yasağına karşı “ çıkan ve bölücülüğü
destekleyen bir başka Türk düşmanı HAROLD PINTER’e
verilmiştir.
Türk düşmanı olursa AB hatta Arap-Acem bile destekler
125)

Van Üniversitesi rektörü 19 milyon dolar suistimal nedenile
tutuklandı. Erbakan 1998’den bu yana 10 trilyon Hazine borcunu
ödemiyor ve 2 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşti, tutuklanmıyor.
18.10.2005 tarihli Zaman Gazetesi haberine göre, İnönü
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih HİLMİOĞLU’nun da
“14 ihaleye fesat karıştırma” ağırlıklı 49 (kırkdokuz) adet
suçlama dosyasından yargılanmaktadır.

126)

Zekeriya BEYAZ Hoca, herşeyi Tanrının yarattığını, 14.10.2005
tarihli TAKVİM Gazetesinde, insan vücudunu ve organların
kendiliğinden işleyen tarzını saymak suretile çok güzel anlatmıştır.
KUR’AN-I KERİM’in bir çok yerinde tekrarlanan “Siz hiç
tefekkür etmez misiniz” şeklinde bulunan ikazları hatırlatacak
şekilde her şeyi yaratan ve idare eden bir Tanrı olduğunu yazan
BEYAZ Hocanın görüşleri satır başlarile şöyledir:
“ 1)
2)
3)
4)
5)

Gören gözlerimizin,
İşiten kulaklarımızın,
Koku alan burunlarımızın,
Ve tad alan dilimizin,
Bir ön tasarım ve proje olmadan, bir bilinçli zeka
olmadan kendi kendine ve de tesadüfen var olmasına
trilyonda bir ihtimal bile yoktur.
6) Hele o yüz milyonlarca sinir hücrelerinden meydana
gelen karmaşık beynimizin ve sinir sistemimizin
önceden planlanmadan gelişi güzel, tesadüfen kendi
kendine oluşmasına imkan ve ihtimal var mıdır?
7) Gözlerimiz, kulaklarımız, iç organlarımız ve de
beynimizin tesadüfen kendi kendine meydana
gelmesi mümkün olmadığına göre; onları yapan,
-80-
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yaratan ve her birine olağanüstü görevler yapma
imkan ve yeteneği veren sonsuz ve sınırsız bir bilgi ve
kudrete sahip olan bir varlık vardır. İşte o varlık
Allah’tır.
8)İç organlarımız karnımızın içine, hatta göğüs kafesimizin
içine saklanmıştır, muhafaza altına alınmıştır. Bu
organlarımız, bağırsaklarımız, midemiz, ciğerlerimiz,
böbrek ve kalbimiz böylesine koruma altına
alınmasaydı; kısa zamanda zarar görürler ve uzun
süre yaşamamız mümkün olmazdı. Demek iç
organlarımız bilinçli olarak koruma altına alınmıştır.
Onu biz yapmadığımıza göre kim olabilir o bilinçli
varlık?
9)Dilimiz ağzımızın içine, gözelerimiz çukur bir yere,
kulağımızın duyan kısmı derin iç kısımlara ve de
beynimiz kemik kasa içine saklanmıştır. Böyle
yapılmasaydı; gözümüz, kulağımız, koku alma, tat
alma duygularımız ve beynimiz, bedenimizin dış
kısımlarında bir yere konulsaydı kısa zamanda
gözümüz görmez, kulağımız işitmez, burnumuz koku
almaz, dilimiz tat almaz ve beynimiz de düşünmez
olurdu.
10)Bu durumda insanlığın bu günkü duruma gelmesine
olanak olmazdı. Demek hayati organlarımızı korumak
üzere muhafazalı yerlere koyan üstün, bilinçli, yüce
bir kudretin sahibi bir varlık vardır.
Bütün bunlar bize hiçbir şüpheye yer kalmayacak
şekilde gösteriyor ki, dünyada ve evrende var olan
varlıkları, işleyen düzeni ve bizim dışımızda meydana
gelen sayısız olay ve olayları, bütün bunları yapan,
yaratan, var eden bir süper güç ve olağanüstü bilime
sahip kutsal bir varlık vardır. İşte o varlık Allah’tır.
Ve bütün bunlar Allah’ın varlığının, akli delil ve
belgelerinin kısa bir özetidir.”
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82/1
15. Asır Osmanlı Edebiyat ve felsefecisi SİNAN PAŞA da özellikle
KURAN-KERİM’in ayetlerinden esinlenerek Tanrı’nın büyüklüğünü
ve sonsuz kudret sahibi olduğunu yazmıştır.
14.5.1950 tarihinde halkın serbest reyleriyle iktidara gelen Demokrat
Parti’nin kurucusu ve Dışişleri Bakanı Edebiyat tarihçisi Fuat
KÖPRÜLÜ’nün oğlu Orhan KÖPRÜLÜ tarafından derlenen 8 ciltlik
Türk Edebiyat Tarihi adlı leserin 1. cildinin 130. sahifesinde SİNAN
PAŞA’nın ALLAH’a (TANRI’ya) şükran ve övgülerinden birkaç örnek
şöyledir :
1- İlâhil İmran oğlı, ne-y-idi, lutfun irüb Mûsa didün ;
2- Ebû Tâlib yetimi kimdi, cezben çeküb Mustafa ittün.
3- İlâhi. Senün inâyetün çavuşı sa’âdet atına süvar olup irmese,
Âzer’i put-tıraş oğlı kim idi ki, Hâlilu’llah hil’atini giyebile-ydi. İlâhil Bârân-ı eltafun reşâsı râhmetün nesim-i-y-ile irişmese,
Ya’kûb kim olurdı ki, anun fıtratı bûsitânından hezâr gül-i
risâlet açıla-y-idi.
4- Senün riyâh-i levâkıh-i kerem ü eltâfundur ki, Zekeriyya
yetimesinün rahmını sadef-i dürr-i nübüvvet ü celâlet ittün; ve
senün âsâr-ı envâr-ı ihsân ü a’tafundur ki, bir bölük putperestleri hânedan-ı hâtel-i risâlet ittün.
5- İlâhi! Sen ol lbi-niyâzsın ki, niçe pîr-i münâcâti ki, beyaz-ı rûzi
ceride-i ta’at ve sevâd-ı şebi hamire-i âb-ı dide-i münâcât idüb,
ser-i nefs-i emmâreyi tig-i mücahede-y ile lkat ve felevat-ı sekr
u sahivde menâzil kat’itmiş-iken âhır ömür rişteki bârik ve
hayâtı rûzi târik olıcak kulağına bu nidâyı irgirdün ki, “Dön ki
sa’y merdûd ve yol mesdduddur.”
6- Ve sen ol kârısâzsın ki, nice cüvan-ı harâbâtı ki, dürd-i kaşâneyi
verd-var yüzine gözine sürüp ve zâviye-i hamr ü iş ü nûş-ile
geçürmiş-iken, nâgâhhidayetün resûli irüb ve kabûlun kabûli
esüp, inâyetün cezbesi yitişüb, mukarreb-i Hazret eyledün.
7- İlâhil! Senün istemene ta’at ü nişâne gerekmez. İlâhil
istememene özr ü bahâne gerekmez. Diledügüni savma’adan
sürüp bigâne idersin; istedügüni meyhaneden çeküb âşinâ
idersin.
8- İlâhil! İblis n’oldu ki, melâyike arasında zındîk ittün; Ebû-Bekir
n’eyledi ki, puthâne içinde sıddık ittün. Mihter-i âlem ve rasûl-i
- 82 -
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beni-âdem hazret-i Risâletten “salla’llahu aleyhi vesellem”
menkûldur ki, hazret-i, hazret-İ cebreil’den “aleyhi’s-selâm” sordu
ki :
- Yâ ahî
Zekeriya BEYAZ Hocanın Tanrı alametlerine ek Hayri
DOMANİÇ Notları:
DİNSİZLER dahil, Beyaz Hocanın Tanrı’nın varlığı ve kainatı
yarattığı konusunda açıkladığı tartışılmaz delillere bazı ekler de
şöyledir:
1- insanın vücudu ve işleyiş tarzı Tanrı’nın işidir. Her insanın iki
eli, iki ayağı var ve tümü birbirine benzer. Parmaklar ve
tırnaklar, büyüklüğü, şekli aynı ve insan iradesi dışında.
2- Yediğimiz yemeğin hazmı, vücudu beslemesi, dışkılar,
irademiz dışıdır, Tanrı emridir.
3- İnsanda kilometrelerce ölçülerde damar, sinir ve çeşitli
organlar var, hiçbirinin işleyişi irademize tabi değil.
4- İnsandaki hazım ve organlar alemi tüm hayvanlar için de
aynen var.
5- İnsanların doğurması ile hayvanların büyük bölümünün
doğurması ve üremesi aynı ve çiftleşmelerden.
Tüm kanatlılar ve bazı balık ve yılanlar yumurtadan
türemektedir. Bu konuda tavukla kartal aynı.
6- İnsan ve hayvanlarda organ benzerlikleri de çok düşündürücü
olup, ancak Tanrı eseridir.
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a- İnsanın iki gözü, iki kulağı, bir iki delikli burnu,
çiftleşme organları, koyun, keçi, eşek, at, katır, deve, fil,
kurt ve köpek gibi bütün hayvanlarda da aynen vardır.
b- İnsanın kavisli çene kemiği, sayılan bu hayvanların
tümünde de var ve kavisli.
c- İnsan ve hayvanların tümünde damarlar ve kırmızı kan
var. Karınca ve sinek gibi böceklerde de kırmızı kan var.
İnsan ve tüm hayvanlar iki tür çiş yapar ve bununla ilgili
organlar hem şekilleri, hem yerleri bakımından aynı.
7- Güneşin doğuşu ve batışı her gün 1,5 dakika kadar
değişmekte, günler ve geceler uzayıp kısalmakta, ay da 28,5
günlük bir sürede değişik saatlerde doğum batmaktadır.
8- Sayısız yıldızlar ve diğer gezegenler varlıklarını muntazam
sürdürmektedir.
9- Sonsuz kainatın sınırlarının olup olmadığı insanın bilgisi
dışında olup, PASCAL’ın deyimi ile au de la raison c’est dieu
= AKILLA ÇÖZEMEDİKLERİMİZ ALLAHA KALMIŞTIR,
ALLAHLIKTIR VE ANCAK ALLAHIN BİLECEĞİ
ŞEYLERDİR.
10- Tanrı tarafından yaratılmadığını ve kainatın büyük bir
PATLAMA neticesinde oluştuğunu ileri süren nazeriyelerin
doğru olup olmadığının tartışılması bir yana doğru olsa bile,
bu patlayanı ve patlamayı yaratan bir kuvvet zorunludur ve bu
TANRI’dır.
11- İnsan vücudunda iç organları ve kemiklerin durumunu
yansıtan film ve MR’lar incelendiğinde, el, ayak, bacak ve bel
kemiklerinin nasıl MUNTAZAM birleştiği, diz, dirsek, bel
- 84 kemiklerinin nasıl köşeli, sivri, çukur ve düz çeşitli şekillerde
birbirine bağlandığı veya ayrıldığı, kol ve bacaklarda bulunan
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yüzlerce sinir ve kan damarlarının nasıl özenle kemikler arasından
dahi geçtiği ve iş yaptığı ibretle görülmektedir Tanrı eseridir.
12) İnsanın ve at, eşek, katır, inek, öküz, deve, koyun, keçi, fil,
kurt,tilki, tavşan, yılan, kurbağa, sinek ve Aslan-kaplan,
maymun gibi tüm hayvanların ikişer gözü var, bu gözlerin akı
ve karası var. Tanrı eseridir.
13) Tüm bu canlıların birer burnu ve burunlarında ikişer delik de
Tanrı işidir.
14) Başlıca hayvanların dişleri, ağzı ve çene kemiklerinin kavisli
şekli de birbirine benzemekte ve bu sebeple Tanrı eseridir.
15) İnsan ve tüm hayvanların beslenme, hazım, kan dolaşımı,
doğumu, yaşlanması ve ölümü de birbirine benzer olup, Tanrı
eseridir.
16)Hiçbir peygambere, ermiş ve evliyaya nasip olmayan elektrik,
buhar, telefon, telex, faks, radyo, televizyon, internet ve
benzeri icat eden insanlara akıl veren de Tanrı’dır. Fezanın
keşfi de Tanrı eseridir.
17) İnsanın göz, burun, ağız, dil, diş ve kulak gibi organlarının
oluşturduğu kafa, aynı organlarla oluşmuş şekilde böcekler,
kanatlılar ve sürüngenler dahil tüm hayvanlarda da var ve
aynı görevi yaparlar. Bu kafalarda birbirinden farklı olsa da,
insan ve diğer canlılar kendilerini, yakın çevrelerini idare
eder beslenir, korunur ve ürerler.
18) İnsan küçük ve büyük dışkısını nasıl iki organ yardımı ile
çıkarırsa, kanatlılarla böcekler dahil tüm hayvanlar da çıkarır.

- 85 19) İnsan çiftleşmek suretile ürer ve çoğalır, kanatlılarla bazı
deniz hayvanları hariç, tüm hayvanlar da erkek-dişi
çiftleşmek suretile ürerler.
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Kanatlı hayvanlar ve bazı deniz hayvanları yumurtadan türer,
Tanrı eseridir.
20) Varlığını ve neslini sürdürmek için insanlar egoisttir, kendi
yakınlarının yararını korur. Böcekler dahil tüm diğer
hayvanlar da aynı içgüdüye sahiptir. Bu uğurda çok mücadele
eder, bazen birbirlerini yerler. Yaratan Tanrının kanunudur.
21) Bir insan herhangi bir organını bacağı veya boynu yahut
göbeğini tutar ve biraz sarsarsa, sıcaklık hisseder, kalbinin
dakikada 70 – 90 defa kendiliğinden kan pompaladığını anlar.
Hayvanlarda da kalp ve kan var vücudu belli bir sıcaklıkta
tutar ve besler, tanrı işi ve emridir. Bütün canlılar aşk yapar,
uyur, uyanır, Tanrı emridir.
22) Elma, armut, üzüm ve ayva gibi meyva ağaçları belli
mevsimlerde aynı şekilde çiçek açar, meyva verir, her yılın
meyva ve çiçeği aynı renk ve türdedir. Tanrı bilir, Tanrı
kanunudur ve hiçbir ihtimalde Allah’ı inkar etmek mümkün
değildir.
23) İnsanlar, böcekler ve kuşlar dahil tüm canlılar ya hamile kalır
doğurur veya yumurtadan türerler. Tanrı işidir.
24) Tüm canlılar az ve çok tüylü ve kıllıdır.
Elbise, yatak ve ev gibi koruma sağlayabilen insanlar daha
kıllı ve tüylü, bu gibi korunma araçlarını sağlamak aklından
yoksun hayvanlar kürklü denecek kadar tüylüdür. Ancak
nedense, insan ve hayvanın dişileri daha az tüylü, erkekleri
daha çok tüylü veya kıllıdır.
25) İnsan ve hayvanların memeleri var, tümü doğumdan sonra süt
üretir, sonra keser Tanrı işidir.
- 86 Kadınların memesi işe yarar çocuk besler, ama erkeklerin
memesi daha küçük ve işe yaramaz.
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26)İnsanların diz kapağı ile dirsekleri aynen at, eşek, deve, arslan
ve fil gibi hayvanlarda da var ve aynı fonksiyonu yapar,
Allah’ın kanunudur.
27) Kadının saçları daha gür ve uzun olup, genellikle dökülmez,
Erkeğin saçları dökülür. Kadın daha az tüylü, erkek daha çok
kıllıdır.
28) Kanatlılarla ayaklı hayvanların tümünde insandaki kirpikler
var. Tanrı yaratmıştır.
29) Tanrı insanlarla tüm hayvanları da değişik akıllarda
yaratmıştır. İnsanlar arasında dâhi olan ve nazariyeler türeten
keşif ve icatlar yapan dâhiler de var, kendi zararına hareket
edecek kadar zayıf akıllılarda var. Akıl hastaları da ayrı bir
gruptur.
Tanrı emri insanlardaki bu akıl farkı nedeniledir ki, Nil
nehrinin bereketinden rahat geçim sağlayan eski Mısır’da
İÖ. 4241 yılında 360 + 5 = 365 günlük ve 12 aylık takvim
yapılabilmiş, ancak karnını doyurmakta zorluk çeken
ülkelerde akıl da gelişememiş, karın doyurmak için insan eti
yemeye kadar zavallılıklar yaşanmıştır.
Hem tüm eski harplere katılanları ÖZENDİREN
YAĞMACILIK, hem de Devletlerin birbirini sömürme
amacına yönelik sonraki harpler nedeniledir ki “Home
Homini Loupous “ = İNSAN İNSANIN KURDUDUR gibi
felsefeler türemiştir.
Bu tür menfaat sömürücülüğünü eleştiren Polonya’lı yazar
SLOWLOVSKİ, insanlığı ve milletleri üç virüsun =
mikrobun tahrip ettiğini ve zarara uğrattığını ve bu üç
virüsün:
- 86/1
a) - Dinler arası harpler ve çekişmeler,
b) - Irklar arası çekişmeler,
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c) - Milletler arası harpler,
olduğunu Dünyaya duyurmuştur.
Sayılamayacak kadar çok Tanrı kanunlarından bazı örnekler
3.12.2005 tarihli Cumhuriyet Gazetesi ekinde şöyledir:
• 4 Aralıkta Ay-Venüs; 7’sinde Ay-Uranüs buluşması,
• 9’unda Venüs en parlak Merkür en iyi görünümde,
• 11-12 ‘sinde Ay-Mars buluşması,
• 14’ünde göktaşı yağmuru,
• 19’unda Ay-Satürn yakınlaşması,
• 21 Aralık kış başlangıcı,
• 25’inde Ay-Spica, 27’sinde Ay-Jüpiter yakınlaşması,
• 29’unda Ay-Antares buluşması: Türk bayrağı.
30)İnsan ve tüm hayvanların vücudunda su bulunuyor,
- Bu sular vücutta, canlının iradesine tabi olmaksızın
dolaşıyor, karışıyor, kirleniyor, kısmen dışarı çıkıyor,
- Vücut susama duygusu nedenile yeni sular alıyor ve devri
daim sürüyor.
86/2
- Vücutta meydana gelen herhangi bir arıza (hastalık
nedenile) su ihracı azalırsa ilaçla veya ameliyatla ihraç
sağlanıyor.
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- Suyun yaratık vücutlarında dolaşımı, görevler yapması ve
dışarı atılması, yaratığın iradesine tabi değil, Tanrı emri ve
kanunu gereğidir.
31) “Amerikan, İngiliz ve Avusturalya’lı” uzmanlara yollama
yapan 8.12.2005 tarihli Takvim Gazetesi haberine göre:
“Dünya, 10 yıl sonra çevre felaketleri açısından geri
dönülemez noktaya gelecek. Küresel Isınma,
dünyamızı yok edecek. Amerika’nın Kuzey
Kutbu’na en yakın bölgesi Alaska’da hava sıcaklığı
30 dereceye ulaştı. Sibirya’daki 11 bin yıllık
buzullar eridi. Aral Gölü, yakında çöl haline
gelecek.’ Raporun bir başka dikkat çeken tarafı
da, Küresel Isınmanın en çok Avrupa’yı tehdit
ettiğiydi. Bilim adamları Avrupa’nın çölleşme
riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, ‘2050
yılında, dünyada buz kalmayacak’ diyor.”
Bu da Tanrı’nın ezelden kanunlarındandır.

- 87 Kişisel menfaat sağlamayı, soygun ve öldürmelere kadar
götüren Tanrı vergisi bu içgüdüyü romanlaştırın Hablemit de
“ L’HOMME C’EST INCONNU “ = İNSAN MEÇHUL
adlı eseri yazmıştır. Her ne kadar “MEÇHUL İNSAN” dan
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söz ediliyorsa da bence meçhul değil İNSAN MALUM ve
EGOİST, soyguncu, acımasız, ZALUMEN CEHULA’dır.
Bu acımasız, soyguncu ve aynı zamanda genellikle cahil ve
acemi insanı “ Bon et safe” = İYİ VE KAMİL = okumuş,
öğrenmiş, bilen = kamil ilaveten de İYİ yanı başkalarına
zarar düşünmeyen ve zarar vermeyen insanı yetiştirmek
arzusuna düşen 14.7.1789 tarihli büyük Fransız ihtilalinin
önderleri başarı sağlayamamıştır.
İhtilalin önderi ROBESPIERRE’in görevlendirdiği bir
uzmanlar heyeti, insanı iyi ve kamil yapmak için gereken
kuralların tespitine çalışmış, tarihteki örnekleri incelemiş,
belki çeşitli insanlarla görüşerek bilgi ve kanaat edinmiş,
ancak ihtilal reisinin arzu ettiği gibi “bütün insanları iyi ve
kamil = Pour que tous les hommes soient bons et sages, il
faut que tous” neticesine varmıştır.
Türkçesi “Bütün insanları iyi ve kamil yapmak için
hepsini ördürmek lazımdır.”
İşte, nasıl ki 6,5 milyar Dünya nüfusu içinde parmak izi
birbirinin aynı iki insan yoksa, akılları da aynı iki insan
yoktur ve ayrıca GENELLİKLE insanlar egoist ve birçok
bakımdan acemidir, tahsil terbiye ve eğitim insanları bir
dereceye kadar İYİLEŞTİRMEKTE ise de, bu iyileşme nisbi
relatif olup mutlak = ABSOLU değildir. Bu ölümsüz netice
de yaratılış icabıdır ve insanların iradesine tabi değildir.

- 88 31) İnsanların yaratılışında bulunan bu akıl ve görüş farkı,
SEMAVİ’ler dahil, tarihdeki tüm dinlere de yansımıştır.
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a) Önceleri, yani İÖ. 5000 – 2000 yıllarında Mısır’da çok
Tanrı’lı dinler vardır.
b) Eski Yunan ve Roma’da da birçok Tanrı’ya inanç
hakimdir. ZEUS gibi Güneş Tanrısı Tanrıların reisi
gibidir.
c) Sümerler’de 1500 kadar Tanrı vardır. Tanrılar arasında
çekişmeler ve harpler de olabilmektedir. Fakat bunlar
insan aklının yaratılmasından doğan hayali tanrılardır.
d) Tek Tanrı’ya dayalı Hıristiyanlık ise bir tür mezhep
ayırımı nedenile katolik, protestan ve ortadoks ayırımı
halen devam etmektedir ve 30 yıldan fazla süren harpler
neticesinde oluşmuştur. Tek Tanrıya başka türlü
inanışlardan doğan mezhepler de insan yanılgısıdır.
e) Yaşar BAĞ’ın KAFKAS Tarihi adlı eserine göre,
İS. 720’de Müslüman olan Çerkezler de daha önceleri
yıldırım, güneş, ay, deniz ve orman tanrısı gibi 17 nevi
tanrı vardır. Aklın çeşitliliği Tanrı vergisi gereğidir.
32) Tüm kanatlı hayvanlar ikişer ayaklı olup, ayak ve tırnak
yapıları birbirine benzer, tümünün gagası var, aynı işe yarar.
Kanatlılar dışında koyun, keçi, aslan, tilki, kurt, deve, sığır,
kaplan gibi hayvanların tamamı dört ayaklı ve ayakları ve
tırnakları birbirine benzer.
İnsan ise iki elli ve iki ayaklı tek yaratıktır, Tanrı emridir.
Böcekler iki, üç, dört ayaklıdır, kırk ayak da var.
34)Bir damla tuzla sudan ..
- 89 -

35) 15. Asır Osmanlı Edebiyat ve felsefecisi SİNAN PAŞA da özellikle
KURAN-KERİM’in ayetlerinden esinlenerek Tanrı’nın büyüklüğünü
ve sonsuz kudret sahibi olduğunu yazmıştır.

, 22.12.2005

Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

İstanbul

Tel.: (0.212) 249 40 53 – 293 81 77
245 12 93 – 245 12 94
Fax: (0.212) 244 54 52

Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzetpaşa Sokak No. 36/12
Kabataş - İSTANBUL

14.5.1950 tarihinde halkın serbest reyleriyle iktidara gelen Demokrat
Parti’nin kurucusu ve Dışişleri Bakanı Edebiyat tarihçisi Fuat
KÖPRÜLÜ’nün oğlu Orhan KÖPRÜLÜ tarafından derlenen 8 ciltlik
Türk Edebiyat Tarihi adlı leserin 1. cildinin 130. sahifesinde SİNAN
PAŞA’nın ALLAH’a (TANRI’ya) şükran ve övgülerinden birkaç örnek
şöyledir :
1- İlâhil İmran oğlı, ne-y-idi, lutfun irüb Mûsa didün ;
2- Ebû Tâlib yetimi kimdi, cezben çeküb Mustafa ittün.
3- İlâhi. Senün inâyetün çavuşı sa’âdet atına süvar olup irmese, Âzer’i
put-tıraş oğlı kim idi ki, Hâlilu’llah hil’atini giyebile-y-di. İlâhil
Bârân-ı eltafun reşâsı râhmetün nesim-i-y-ile irişmese, Ya’kûb kim
olurdı ki, anun fıtratı bûsitânından hezâr gül-i risâlet açıla-y-idi.
4- Senün riyâh-i levâkıh-i kerem ü eltâfundur ki, Zekeriyya
yetimesinün rahmını sadef-i dürr-i nübüvvet ü celâlet ittün; ve
senün âsâr-ı envâr-ı ihsân ü a’tafundur ki, bir bölük put-perestleri
hânedan-ı hâtel-i risâlet ittün.
5- İlâhi! Sen ol lbi-niyâzsın ki, niçe pîr-i münâcâti ki, beyaz-ı rûzi
ceride-i ta’at ve sevâd-ı şebi hamire-i âb-ı dide-i münâcât idüb, ser-i
nefs-i emmâreyi tig-i mücahede-y ile lkat ve felevat-ı sekr u
sahivde menâzil kat’itmiş-iken âhır ömür rişteki bârik ve hayâtı rûzi
târik olıcak kulağına bu nidâyı irgirdün ki, “Dön ki sa’y merdûd ve
yol mesdduddur.”
6- Ve sen ol kârısâzsın ki, nice cüvan-ı harâbâtı ki, dürd-i kaşâneyi
verd-var yüzine gözine sürüp ve zâviye-i hamr ü iş ü nûş-ile
geçürmiş-iken, nâgâhhidayetün resûli irüb ve kabûlun kabûli esüp,
inâyetün cezbesi yitişüb, mukarreb-i Hazret eyledün.
7- İlâhil! Senün istemene ta’at ü nişâne gerekmez. İlâhil istememene
özr ü bahâne gerekmez. Diledügüni savma’adan sürüp bigâne
idersin; istedügüni meyhaneden çeküb âşinâ idersin.
8- İlâhil! İblis n’oldu ki, melâyike arasında zındîk ittün; Ebû-Bekir
n’eyledi ki, puthâne içinde sıddık ittün. Mihter-i âlem ve rasûl-i
beni-âdem hazret-i Risâletten “salla’llahu aleyhi vesellem”
- 90 menkûldur ki, hazret-i, hazret-İ cebreil’den “aleyhi’s-selâm” sordu ki :
- Yâ ahî
127)

6 Ekim 2005 tarihli ZAMAN Gazetesi haberine göre eski İstanbul
Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Kemal ALEMDAROĞLU, döner
sermaye gelirleri nedenile 2 trilyon 581 milyar lirası gecikme
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zammı olmak üzere toplam 18 trilyon liralık vergiden sorumlu
tutulmaktadır.
Aynı gazetede ALEMDAROĞLU’nun “LAPOROSKOPİK
CERRAHİ” adlı kitabının İNTİHAL (ilmi hırsızlık) olduğu da
ortaya çıkmıştır.
15 Ekim 2005 tarihli Cumhuriyet ve diğer gazete haberlerine göre
de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Yücel AŞKIN,
Tıp Fakültesi araştırma Hastanesine 25 milyon dolarlık tıbbi cihaz
alımında ihaleye fesat nedenile 4. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından tutuklanmıştır.
HD:
Devletin her kesiminde yaygın suistimal ve hırsızlıklar Van
Üniversitesi’ne de bulaşmıştır. TBMM’de görevli
milletvekillerinden yüzden fazlasının da suistimal sanıklığı
yasama güvencesine takılmıştır Avrupa Birliğinin 08.11.2006
tarihli basına yansıyan raporunda da yaygın suistimalerin
önlenmesi yönünde yeterli tedbirler alınmadığı vurgulanmıştır.
Devlet temsilcileri hatalıdır.
128)

15 Ekim 2005 tarihli Cumhuriyet Gazetesi haberine göre
YARMUK CEMAAATİ ile ilgili 150 Çeçen terorist KABARTAYBALKAR Devleti merkez NALÇİK ilini basmış, 24 güvenlik
elemanı, 12 sivil 74 terörist öldürülmüştür.
KABARTAY-BALKAR başkanı KANUKOV’a göre baskının
sebebi işsizlik ve fakirliktir.
“ İdeolojik Savaş “ başlığını taşıyan Arsen KANUKOV’un
beyanı şöyledir:
-91“ Yaklaşık 150 saldırganın çoğunluğunun yerel
teröristler olduğunu, saldırının arkasında yatan başlıca
nedenin ülkenin bozuk ekonomik durumu olduğunu
söyledi. Kanukov, ‘Halkın gelirinin düşüklüğü ve
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yüksek işsizlik oranı, kökten dincilerin ve diğer yıkıcı
güçlerin bize karşı ideolojik bir savaş yürütmesine
zemin hazırlıyor’ dedi. Putun, ‘Yurttaşlarımızın
yaşamını ve Rusya’nın bütünlüğünü tehdit eden silahlı
kişilere karşı bu kez olduğu gibi bundan sonra da
eşgüdümlü, etkili ve sert karşılık vereceğiz’ diye
konuştu. “
129)

16.10.2005 tarihli TAKVİM Gazetesinde (ATO) başkanı Sinan
AYGÜN’ün açıkladığına göre 1994 – 2004 sosyal güvenlik
açıkları 84,2 milyar dolar = 113,6 katrilyon liradır.
Sigortasız işçi çalıştıranların ödemediği veya beyan edildiği halde
tahsil edilmeyen SSK. Primleri nedenile doğan sosyal güvenlik
açıkları 84, 2 milyar dolar = 113,6 katrilyon lira 20,3 TÜPRAŞ ve
30,4 ERDEMİR bedeli kadardır.
HD:
Devlet hata yapmasa ve bu açıkların % 90’ı tahsil edilse idi,
Devletin % 10 faizli dış borcu olmazdı.
18.10.2005 tarihli Dünya Gazetesi Tevfik GÜNGÖR’ün yazdığına
göre 2006 bütçesinde de 155 katrilyon bütçe harcamalarının 46
katrilyon lirası Devlet borç faizlerine ayrılmıştır. Öngörülen vergi
geliri 130 katrilyon olup, üstü borç alınacaktır.

130)

18 Ekim 2005 tarihli ZAMAN Gazetesi haberine göre, AK Parti
3 Kasım 2002 tarihindeki Tüzük Değişikliği ile
“milletvekillerinin genel başkan tarafından belirlenmesi” ni
Yargıtay Başsavcılığı “ Lider Sultası” ve demokrasiye aykırı
bulmuş ve ihtar etmiş ise de, 20.6.2005 tarihinde yapılan bu
uyarıya AKP. İtiraz etmiş ve Anavatan ile CHP’nin de böyle
-92olduğunu savunmuştur. İnsanın ve özellikle geri kalmış ve
diktatörlükle yönetilen milletlerin zavallılık ve egoistliğidir.
HYH.
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Böyle zayıf bir idare olmasa idi, 17.10.2005 tarihli Milliyet
Gazetesi yazarı Güngör URAS’ın da belirttiği gibi, 2004 ve 2005
bütçelerinde Devlet borçlarına 49 ve 35,2 katrilyon, yatırıma 5
katrilyon lira gibi bir dengesizlik ve geri kalmışlık da olmazdı.
URAS’ın ibret verici listesi şöyledir:
Sosyal Güvenlik Kurumları Açıklarına Giden Para:
Konsolide bütçe harcamalarının dağılımı Ocak-Eylül,
Milyar YTL.
2005
Toplam harcamalar
Personel
Faiz
Sosyal Güvenlik
Emekli Sandığı
Bağ-Kur
SSK
İşsizlik Sigortası
Yatırım harcamaları
Diğer harcamalar

103,7
24.2
35.2
18.0
7.0
4.9
5.7
0.4
5.0
21.3

2004
112,0
24.4
49.0
16.5
7.2
4.4
4.5
0.4
4.0
18.1

Değişim %
- 7,5
- 0.6
-28.1
9.0
- 2.5
11.2
25.3
- 1.4
24.6
17.6

Sosyal Güvenlik Harcamalarının Payı (%)
Toplam harcamalarda
Faiz hariç harcamalarda

17.4
26.3

14.7
26.3 “

-93131)

18.10.2005 tarihli Hürriyet Gazetesinde Emin ÇÖLAŞAN’ın
yazdığına göre 5084 sayılı Kanunun 5. maddesine göre 10 kişiye
iş verecek şekilde yatırım yapanlara Devlet bedelsiz arsa
vermektedir.
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- İkbal Şirketine 12,
- Lila Turizm Anonim Şirketine 175,
- Termal SPA Limited şirketine 200,
dönüm Devlet arsası verilmiştir.
132)

17 Ekim 2005 tarihli Milliyet Gazetesinde Taha AKYOL bile
Orhan PAMUK’u takdir etmektedir.

133)

18.10.2005 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Nuri KURTCEBE’nin
de tekrarladığına göre Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
“ ÇALIŞMADAN, YORULMADAN,
ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI
ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ
MİLLETLER ÖNCE HAYSİYETLERİNİ VE
DAHA SONRA İSTİKLALLERİNİ
KAYBETMEYE MAHKUMDURLAR! “
HD. 1)

En çok suistimal yapılan 200 Devlet arasında 67. sırayı
alan Türkiye’miz tehlike sınırında sayılır.

2) İhalelere fesat, sahte fatura düzenleme gibi yüz kızartıcı
suçlardan sanık 78 Milletvekilinin Anayasanın 83.
maddesi gereğince yasama dokunulmazlığında bulunması
ve yargılanamaması Devlet hatasıdır.
3) Ormanlara yapılan milyonlarca ev ve villaların ve Vakıf
Üniversitelerinin Anayasanın 169 ve 170. maddeleri gereğince Devlete
mal edilmeyip, aksine bu kaçak
-94binalara yol, su, elektrik hizmetleri verilmesi de Devlet
idaresinin yetersizliği ve kötü niyetli olmasının işaretidir.
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4) Ankara ve İstanbul gibi en büyük illerimiz dahil, hemen
hemen tüm mülki birliklerimizdeki binaların belediyeden
izinsiz ve ruhsatsız olması da, korkunç ve tehlikelidir.
Zira, kaçak binaların yapılması aylar ve yıllar almakta ve
belediyelerin gözü önünde sürmekte, ancak kaçak bina
suçluları ile işbirliği halinde olması nedenile açık
belediye temsilcileri bu kanunsuzluğu
engellememektedir.
Valilerle, belediye temsilcileri dahil, denetim vazifelerini
yapmayan, aksine kaçak bina suçlularile işbirliği halinde
görünen Devlet temsilcilerinin TCK. 228 – 240 ile
508 – 510 gereğince cezalandırılması, ayrıca Anayasanın
40, 125 ve 129. maddeleri gereğince parasal olarak
sorumlu tutulması ve bu konuda, zamanaşımını durduran
TCK. 107’nin nazara alınması gerekir.
Göreve alındıktan sonra kendisine rey vereceklerine
yemin ettiren üniversite rektörlerile yüzlerce ihale
fesadından sanık diğer üniversite temsilcilerinin
bulunması ve her gün basında açıklanması da
istiklalimizin bir tehlikesidir.
134)

20 Ekim 2005 tarihli gazetelerde açıklanan 2006 bütçesinde
43 (kırküç) katrilyondan fazla KDV’ye karşılık esas vergi
mükellefi, tacir ve serbest meslek sahiplerile kurumlardan
gelecek vergi toplamının 37 (otuzyedi) katrilyonda kalması
da “ Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali
gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi
yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye
politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve
benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur,
-95değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri
mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve
indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun
belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik
yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir. “ diyen
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Anayasanın 73. maddesine aykırıdır. Bu yetersiz ve dengesiz vergi
dağılımı, Türkiye’yi iç ve dış borçlara bataklaştırmış, işe ve
aşa yatırılacak sermayeyi faiz zammına aktarmış, gelir
dağılımı bozulmuş, işsizliği ve fakirlikten doğan suçları
artırmıştır ve bu hatalar katlanarak devam etmektedir.
İstiklalimiz için bir tehlike de budur.
135)

22.10.2005 tarihli TAKVİM Gazetesinde de yazıldığına göre AB
Türkiye raportörü CAMIEL, ruhban okulu açılsın,
- Türkiye’ye iftira nedenile yargılanan Orhan PAMUK da
cezalandırılmasın, yargılanmasın (Anayasa 2 – 9)
Lozan’ı delmeye çalışıyorlar.
- Türkiye’de yaşayan tüm azınlıklara haklar tanınsın.
Orhan PAMUK da 23.10.2005 günü Almanya’da Türkçe
konuşmuş, ayakta alkışlar ve ödül almış, toplantıya Türkiye’yi
temsil eden resmi bir kişi ve kişiler katılmadığından çok
sevindiğini açıklamıştır.
Belçika’da ermeni anıtına çelenk konmuştur.
“ Halinden memnun ve istikbalinden emin” bir millet haline
gelmedikçe düşmanların parçalama, bölme ve yok etme düşüncesi
değişmez ve bu bütün dünyanın en eski ve en etkili ARZ ve
TALEP Kanunu gereğidir.
AB’nin Türkiye’ye uygulayacağı Türkiye’de yaşayan kürt, çerkes,
arap, arnavut v.s. halklara azınlık hakkı tanınmasını isteyen,
AB’nin çifte standardı 21 Ekim 2005 tarihli CUMHURİYET
gazetesinde de vurgulanmıştır.
-9621.10.2005 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Onur ÖYMEN’in
incelemesi şöyledir:

, 22.12.2005

Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

İstanbul

Tel.: (0.212) 249 40 53 – 293 81 77
245 12 93 – 245 12 94
Fax: (0.212) 244 54 52

Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzetpaşa Sokak No. 36/12
Kabataş - İSTANBUL

“ .......... Türkiye’den talepte bulunulan konularda AB
ülkelerindeki durum, yasalar, uygulamalar nedir?
Örneğin;
Türkiye’den Lozan Antlaşması’yla tanınmış olan
azınlıkların dışında bazı etnik gruplara azınlık statüsü
verilmesi isteniyor. Peki benzeri durumlarda AB
ülkelerinin uygulamaları nedir?
Örneğin AB’nin önde gelen ülkelerinden Fransa’da
2.00.000 Alaslı, 900.000 Breton, 300.000 Lorenli, 300.000
Katalan, 200.000 Korsikalı, 200.000 Flaman ve 100.000
ile 200.000 Bask yaşıyor ama Fransa bunlardan hiçbirini
azınlık olarak kabul etmiyor.
Yunanistan yaklaşık 70 yıldan beri ülkesindeki Makedon
azınlığının varlığını kabul etmemektedir. Bugün
Yunanistan’daki Makedon azınlığının okulları yoktur,
kiliseleri yoktur, hiçbir azınlık kurumu yoktur. Yurt
dışındaki bazı Makedon asıllı Yunan vatandaşları
örgütlenmekte ve haklarını aramaktadırlar ama
Yunanistan bunların varlığını bile kabul etmemektedir.”
H.D.
Türkiye kötü idare edildikçe bölücülük hırsları devam eder,
21.10.2005 tarihli Dünya Gazetesinde Nejat KOÇER’in
özetlediğine göre:
- Yıllık enflasyon yüzde 8,
- 97 - Hazine bonosu faizi yüzde 15,
- Fakat kredi kartında yıllık birleşik faiz yüzde 90 (doksan)
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kuruluşu ve işleyişi günlük Devlet denetimine tabi bankalar,
denetçi devlet memurlarının yetersizliği ve hatta görevi kötüye
kullandığı gibi Devlet hataları nedenile, kredi kartlarile halkı
- 96 soyuyor, bir ailenin üç beş ferdine ayrı ayrı verilen kredi kartları
aile ekonomisini zayıflatıyor, ama bankalar çok kazanıyor.
2005 yılı ilk altı ayı için başlıca bankaların açıkladığı net kazanç
4 ve 5 yüz bin trilyon lira civarında
Enflasyonun % 115 ve % 125 olduğu 1980 yılında da banka
mevduat faizleri % 2 (yüzde 2) ;
Günlük 20 – 25 kardeş kavgasına son veren 12 Eylül 1980 Askeri
Hükümeti, 1981 enflasyonunu % 34’e, 1982 enflasyonunu da %
21’e indirmiş ve 1982 tarihinde mevduat faizleri de % 20
civarına çıkarılmıştır. İyi idareden örnektir.
1980 Askeri İdaresinin bu başarısını 2005 sivil idaresi
sağlayamıyor ve bankalar hem kredi kartlarile hem de tüm
maddeleri emredici hükümlere aykırı kredi sözleşmelerile halkı
ve kredi kullanan tüccarı iflasa sürüklüyor, yatırımı engelliyor.
(bz. Makaleler)
136)

24 Ekim 2005 tarihli Akşam Gazetesinde açıklandığına göre bazı
üniversitelerde dekan ve kadro var fakat öğrenci yok veya çok az.
Haberin özeti şöyledir:
“ 1- Üniversitelerde bir öğretim görevlisine 32 öğrenci
düşüyor.
- 98 -

2- Pek çok bölüm öğretim üyesi ve bina olmadığı için
açılamıyor.
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3- Öte yandan YÖK’ün kararıyla öğrenci alımları
durdurulan İlahiyat Fakültelerinde akademisyenler
boş fakültelere gidip geliyor.
4- İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde dekan,
dekan yardımcıların, 4 öğretim üyesi, fakülte
sekreteri, 13 araştırma görevlisi, 3 uzman ve
temizlikçi öğrencisiz bir şekilde görev yapıyor.
5- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesine
2001-2002 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci
alınmadı. Fakülte kadrosu, dekanı, doçenti, yardımcı
doçentiyle çalışmaya devam ederken, yetkililer
konuyla ilgili açıklama yapmamayı tercih ediyor.
6- Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 8 yıldır
öğrencisiz olarak açık bulunuyor
HD. NOTU:
Anayasanın 108. maddesi gereğince denetleme görevi bulunan
Cumhurbaşkanı dahil Hükümet ve YÖK temsilcileri
Anayasanın 40, 125 ve 129. maddelerile görevi ihmale üç yıla
kadar hapis cezası + amme hizmetlerinden yoksunluk ve para
cezasile tazminatla sorumlu tutan TCK. 228 – 240. hükümleri
gereğince sorumludur. TCK. 508 – 510 kurallarının
uygulanması da düşünülebilir.
Öğrencisiz fakültelerde boş duran öğretim üyelerile
asistanların ilmi eser verip vermediği de incelenmeli ve
gereken yaptırımlar uygulanmalıdır.
Devlet İdaresinde ve bankalar dahil diğer başlıca iş
çevrelerinde inanılmaz suistimal ve ihmaller, haksız kazançlar,
buna mukabil 4.500.000 kayıt dışı işçi, ayrıca işsiz ve fakirler,
asgari ücretli işçiler düşünülünce İ.Ö. 4000 yıllarında yazılan
Mısır şiiri hatıra geliyor.
-99Talat Sait HALMAN’ın kitabının sayfasından aldığımız Mısır
şiiri şöyledir:
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DİN ADAMI ANKHHU’NUN BOZUK DÜZENDEN
YAKINMASI
Olup bitenler çileden çıkarıyor insanı:
Memleket baştan başa azapla kıvranıyor,
Yıldan yıla büsbütün allak bullak…
Bir öncekini aratıyor her geçen yıl.
Kargaşalık var ülkede, yıkımın eşiğindeyiz.
Kapı dışarı ettiler adaleti,
Haksızlık yol geziyor hükümet çevrelerinde.
Tanrıların tasarıları karman çorman,
Tanrı buyruklarına aldırış eden yok.
Memleketin durumu berbat,
Ne tarafa baksak çile,
Halk yas tutuyor kentlerde de, taşrada da…
Millet yoksulluktan perişan,
İnsanlarda ne saygı kaldı, ne sevgi.
Huzur sultanları bile ter ter tepiniyor.
Gün doğunca baş çeviyoruz
Gece olanları görmemek için.
Olup bitenler, çileden çıkarıyor insanı:
Dertler tümen tümen geliyor bugün.
Yarın ızdırapların seli kopup gelecek.
Memleket baştan başa tedirgin,
Ama ağzını açıp tek kelime söyleyen yok.
Masum insan kalmadı artık,
Herkesin işi gücü fesat.
Yürek yas içinde, tasa içinde.
Komut verenle komut alan bir-örnek,
İkisinin de dünya umurunda değil.
Her sabah kalkar kalkmaz görüyoruz durumu,
Ama düzeltmek için çabaya girişmiyoruz.
Dün neyse bugün de o…
Miskinlik sinmiş insanların yüzüne,
-100Kimse laf anlamıyor,
Anlayıp kızanlar bile dilini tutuyor.
Yaman bir acıyla kıvranıyorum durmadan:
Yoksullar, zengin karşısında güçsüz…
Ne acıklı bunu görüp de haykırmamak.
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Ama anlamayanlara dil dökmek daha acı.
İnsan, sesini yükseltmeyegörsün,
Başlıyor gerçekleri bilmeyenlerin öfkesi.
Bugünlerde herkes sırf kendini dinliyor,
Kendinden başkasına inanan yok.
Hiç ilişki kalmadı gerçekle söz arasında…
137)

26 Ekim 2005 tarihli Vatan Gazetesinde Zülfü Livaneli’nin
anlattığına göre gelişmekte olan Hindistan’ın bazı özellikleri
şöyledir:
“ 1- 5 bin yıllık uygarlık,
2- 1.3 milyar nüfusa sahip,
3- 325 dil ve 1625 şive konuşuluyor 18 resmi dili
var,
4- 5 bin 600 günlük gazete ve 35 bin dergi çıkıyor.
Toplam tiraj 142 milyon,
5- Yıllık milli geliri 576 milyar dolar,
6- Dünyanın en büyük demokrasisi,
7- Dünyanın 4. büyük ekonomisi, Dünyanın en
büyük İngilizce konuşan ulusu.
HD. NOTU:
576.000.000.000 : 1.300.000 = 443 bin dolar olduğuna göre
Livaneli’nin övgüsü çok doğru sayılmaz.

138)

25 Ekim 2005 tarihli Milliyet Gazetesi yazarı Meral TAMER’in
yazdığına göre, Afrika’da 14.000 (ondörtbin) çocuk okulsuzluk
nedenile okula gidemiyor.
HD. NOTU
-101Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2004 yılında İlkokullar için 80
(seksen) İl’e verdiği İlkokul parası iki trilyon liradan ibarettir.
2005 yılının ilk altı ayında 400 trilyon lira net kar açıklayan
bankalarımızın yarım veya bir günlük kârı.
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Türkiye’yi 98 banka soyuyor. En önemli devlet hizmeti eğitim
ve okullar zaman zaman tebeşir parasını bile yardımlarla
sağlıyor. Devlet idaresi hatalıdır.
Gelmiş geçmiş ilgili Devlet temsilcileri parasal ve cezai
yönlerden sorumludr.
139)

26.10.2005 tarihli gazetelerde haber verildiğine göre Fransız
Cumhurbaşkanı sayın CHIRAQUE da Paris Belediye Başkanlığı
zamanında ihalelerden % 2 (yüzde iki) komisyon almış ve 83
milyon doları zimmetine geçirmiştir. Fakat yasama
dokunulmazlığı nedenile şimdilik dava edilemiyormuş.
Allahtan ..........

140)

27 Ekim 2005 tarihli Sabah Gazetesinde Erdal ŞAFAK’ın
eleştirilerinden anlaşıldığına göre AB, OSMANLI ve Türkiye
Cumhuriyeti’ni parçalama hayalini tekrarlamıştır.
a- AB Çerçeve Belgesinin 23. maddesinde:
“ Müzakereler sırasında Türkiye birkaç devlete
bölünürse veya Türkiye’de bir Kürt devleti
kurulursa, görüşmelerin o devletlerle de devam
edeceği “
kuralı yer almıştır.

-102b-

İkinci küstahlık da:
“ AB, Dicle ve Fırat’ın yönetiminin uluslar arası bir
kuruluşa devrini istiyor.”
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Sayın ŞAFAK’ın eleştirilerine göre:
“ Sözde Dicle ve Fırat’ın suları, bir uluslar arası
kuruluşa devredilecekmiş. Bunlar çok ayıp, yakışık
almayan yanlış enformasyonlar..”
141)

28 Ekim 2005 tarihli Dünya Gazetesi haberine göre:
“ Akbank’ın dokuz aylık net karı 1,1 milyar YTL” dir.
Yeni bir katrilyon yüz trilyon liradır.
Bu kar geçen 2004 yılının aynı dönemine göre “yüzde 28
oranında artış göstermiştir.”
Aynı habere göre “Tüketici kredileri de on ayda % 93”
artmıştır.

142)

30.10.2005 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Av. Yaşar VARIŞ’ın da
hatırlattığına göre:
Batı “ 15. yüzyıldan sonra Batı’da matbaanın icadı, kağıdın,
pusulanın ve barutun bulunması ile keşiflerin önünün
açıldığını, buralardan elde edilen zenginliklerle
toplumun geliştiğini, Rönesans ve reform
hareketlerinin gerçekleştirildiğini, Batı’nın aydınlanma
devrimini tamamlayarak çağdaş bir toplum haline
geldiğini ‘ gayet iyi bilir.

-103Batı toplumları bu şekilde gelişirken Osmanlı yönetimi
dini çevrelerin baskısı ile ‘gavur icadı’ diyerek
matbaanın ülkeye girmesine karşı çıkmışlardır.
Tam iki asır sonra Macar kökenli İbrahim Müteferrika
aracılığı ile ‘dini eserleri basmamak koşulu ile
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Şeyhülislamından alınan fetva’, 1720 yılında
Osmanlı’da matbaa kurulabilmiştir.
Kısa süre sonra yine Osmanlı yönetimindeki ıslahat
hareketlerine karşı çıkan çıkar grupları, şeyhülislamı
da yanlarına alarak çıkardıkları isyanlarda yapılan
tüm yenilikleri ortadan kaldırmışlar, bu arada
matbaayı da kapattırmışlardı.
Yani matbaanın ülkeye gelişini geciktiren de, matbaayı
kaldırtan düşünce de dini kötüye kullanana,
hurafeciler ve irtica yanlısı kesimlerdi.
Osmanlı devleti bu yüzden Avrupa’nın çok gerisinde
kalmıştı.
Osmanlı’nın yıkılışından, yeni Türk Cumhuriyetinin
kurulmasından sonra bu düşünce her dönemde var
olmuştur. Bu düşünce sahipleri Atatürk devrimlerine
de karşı çıkmıştır.
Fırsat buldukça isyanlar çıkartarak devrimleri
baltalamak istemişlerdir.
Çok partili düzene geçtiğimizde bu görüş sahipleri
önceleri bazı partilerin içinde varlığını sürdürmüş,
daha sonra Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah
Partisi gibi partilerde yuvalanmıştır. Bu zihniyet şimdi
- 104-

de sayın Başbakan’ın partisi AKP içinde faaliyet
göstermektedir.”
Millet aleyhine insan egoizmi ve kişisel sömürüye dayalı bu son
gericiliklerin baş mimarı 1998 yılında, hazine parasını sahte
faturalarla zimmetine geçirmek suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına
mahkum olmuşsa da, aynı zihniyetten yetkililer infazı
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önlemişlerdir ve devletin yaklaşık 8 – 10 trilyon lira alacağı da
tahsil edilememektedir.
143)

29 Ekim 2005 tarihli Cumhuriyet’in foto roman serilerinde de
tekrarlandığı gibi, matbaayı yasaklayan zihniyetten geri kalan ve
borçlanan Osmanlı Devleti, borç para vermeyen CİNCİ HOCAYI,
1648 yılında idam etmiş, IV. Mehmet tarafından idam edilmiş,
dörtbin kese altınına elkonmuştur, tefeciliğin sonu.

144)

Dünya Borsalar Federasyonuna yollama yapan 29 Ekim 2005
tarihli Cumhuriyet haberine göre, İMKB, Dünyadaki 55 borsa
arasında 7. olmuştur.
Borsada işlem kumar niteliğinde olduğundan bir soygun düzenidir
ve geri kalmışlığımızın bir delilidir.
HD. NOTU:
28 Üniversitede hiç eser vermeyen kalkınmışlıkta en geride
kalıyoruz, borsada 7. HYH.

145)

Yine 29 Ekim 2005 tarihli gazete haberlerine göre GARANTİ
Bankasının 2005 yılı ilk 9 aylık net karı 525 trilyon 700 milyar lira
olmuştur. Vergi öncesi brüt kar ise 724 trilyon 843 milyar liradır.
Asgari 305 milyon ücret alan işçi gelirlerile mukayese edildiği
takdirde Garanti Bankasının 9 aylık brüt karı
724.843.000.000.000 : 305.000.000 x 9 = 213 bin 888 işçinin
geliri kadardır.

-105Aylık 305 milyon lira net ücretle geçinmek zorunda bulunan 213
bin 888 işçinin bulunduğu FAKİR HALKLI memleketimiz için
KONFÜÇYÜS diyor ki:
“Bir memleket iyi idare ediliyorsa fakirlik
ayıptır,bir memleket kötü idare ediliyorsa
zenginlik ayıptır.”
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Kırk elli maddelik kredi sözleşmelerinin, borçluya hak tanıyan
veya borç yükleyen tüm maddeleri emredici hükümlere aykırı ve
geçersiz bulunan ve yılda brüt karı üç milyon işçinin bir aylık
geliri kadar olan bankalar KONFÜÇYÜS’ün ayıpladığı
zenginlerdendir.
Dünya petrol şirketlerinden bir bölümünün 2005 yılı dokuz aylık
karları da 25 milyar dolardan fazla olup, serveti bir milyon doların
üstünde bulunun 7.200.000 kişilik dünya zenginlerinin mal
varlığının, en fakir 4/3 dünya nüfusunun varlığından fazla
olduğunu açıklayan Dünya Bankası raporuna uygundur.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Diyor ki:
“Eğer devamlı barış isteniyorsa
Kitlelerin durumlarını iyileştirerek
Uluslar arası tedbirler alınmalıdır.
Tüm insanlığın refahı açlık ve baskının yerine
geçmelidir.
Dünya vatandaşları kıskançlık, açgözlülük ve kinden
uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir.”
Dünya halkı “Halinden memnun ve İstikbalinden emin” hale
getirilmedikçe, harpler ve zulüm devam eder.
146)

29 Ekim 2005 tarihli gazete haberlerine göre Birleşmiş Milletler
BAĞIMSIZ SORUŞTURMA KOMİSYONU “ Gıda karşılığı
petrol programı” çerçevesinde, 1996 – 2003 arasında 4.500

-106şirketten 2.200’ünün SADDAM yönetimine 1,8 milyar dolar
rüşvet verdiği iddia edilmiştir.
2.200 şirketin 138 şirketi Türk şirketleri olup, Devlet şirketi
TÜPRAŞ yan kuruluşu, TEKFEN Şirketleri, UZEL Veteriner
Şirketi gibi ünlüler de var.
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Başbakanlık raporuna yollama yapan 1 Kasım 2005 tarihli basında
açıklandığı gibi Devlet bütçe açıkları ile bu açığın neden olduğu
Devlet borçlanmalarını en önemli sebeplerinden biri ERKEN ve
genç yaşta emeklilik nedenile sosyal açıklardır.
Raporu dayanak alan 1 Kasım 2005 tarihli Takvim Gazetesine
göre:
“ a) OECD ülkeleri arasında en uzun süre emekli maaşı
ödenen ülkelerin başında Türkiye geliyor.
b) SSK.’da emeklilerin yüzde 62’si, asgari emeklilik
yaşı olan 58’in altındaki kişilerden oluşuyor.
c) SSK’da 19 yıl çalışarak emekli olabilen bir kadın 35
yıl, bir erkek ise 28 yıl boyunca emekli aylığı
alabiliyor.”
d)

Ayrıca, prime esas ücretlerin düşük gösterilmesi ve
kaçak işçi çalıştırılması.

H.D.
Türk-İş Sendikası raporuna göre 4.500.000 kaçak işçi var.
Ve hemen hemen tüm işverenler işçiye ödediklerin ücretlerin
asgari ücrete tekabül eden bölümünü esas alıyor, üstünü kaçak
ödüyor.
Füsun 7000 işçi

-10725.3.2005 tarihli Dünya Gazetesine bilgi veren Sanayi Bakanı
Sayın Ali Coşkun’un ifadesine göre:
“ 2. Ulusal Girişimcilik Kongresi’nde, ‘Küreselleşme
Sürecinde Türkiye Ekonomisinde KOBİ’lerin
Yeri;Finansman, Ekonomik Sorunları, Çözüm
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Önerileri’ başlıklı bir konuşma yaptı. Yaklaşık 800 bin
kişinin hiçbir iş yapmadan devletten maaş aldığını
kaydetti.”
Rey avcılığı amacile bir aralık emeklilik yaşı kadınlarda 38,
erkeklerde 43 yaş olarak kanunlaşmıştı. Devlet temsilcilerinin
suistimalidir. Yetersiz ve acemi bürokratların yönetimi ancak bu
kadar olur. Bu yanlışlık Yargıya da yansımıştır.
İktisat Bankası kararı da şöyledir:
T.C.
YARGITAY
19.HUKUK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Esas
Karar
2003/10570
2004/6910
YARGITAY İLAMI
Mahkemesi
Tarih
Nosu
Davacı
Davalı

: İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi
: 14.4.2003
: 714-546
: İktisat Bankası Türk A.Ş. vek. Av.Hayri Domaniç
: T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve.Av.Önder Genç

-108Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı
nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde
davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup
düşünüldü.
-KARAR-
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Davacı vekili, davalının yabancı para bazında ihraç ettiği ve müvekkili
bankaya sattığı PTT tahvilleri ile gelir ortaklığı senetlerinin vadelerinde ödenmemesi
sebebiyle ortaya çıkan faiz, kur farkı ve BK.nun 105. maddesine dayalı munzam zarar
alacağının tahsili için açılan kısmi itirazın İstanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesince
kabul edildiğini, kesinleşen 23.558.487.398.TL asıl alacak davalı tarafından
ödenmediği için icra takibine girişildiğini ancak henüz tahsilatın sağlanamadığını
ileri sürmüş ve Yargıtay’dan da onanarak kesinleşen bu alacağın zamanında
ödenmemesinden kaynaklanan munzam zararın faizi ile birlikte şimdilik
600.000.000.000. TL’sının ve 50.000.000.000.TL manevi tazminatın davalıdan
tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece davanın konusunu oluşturan İstanbul 2. Asliye Ticaret
Mahkemesinin kesinleşen hükmüne istinaden girişilen icra takibinin derdest olması
bu alacağın halen tahsil edilmemiş bulunması nedeniyle davanın reddine karar
verilmiş hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere,
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde
görülmeyen bütün telyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün
ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 8.6.2004
gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Çoşkun Koçak
Ş.Saraç
K.Doğan
U.Demirci
R.Kömürcü
Lira
10.100.000-O.H
7.880.000 -P.H.
2.920.000- Kalan
Kararlaştırıldı.

-109Beyoğlu İmar Bankası müdürü hortumluyor, Adana şube müdürü
ile KKE. de sorumlu tutuluyor.
BDDK. Üyesi ile yeminli murakıp dahil İmar Bankası yönetim
kurulu vergi kaçağına neden oluyor, gizli mevduatı kaçırıyor, hiç
kusuru olmayan Edirne müdürü ile KKE. sorumlu tutuluyor.
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En az 478 özel ve tüzel kişiye Ödemeye Çağrı mektubu tebliğ
edilip her birinden 7,552 katrilyon isteniyor, 24 saat içinde tedbir
kararları alınıyor, 27a gereğince borçlu olmadıklarını ispat yükü
67’si çocuk 46’sı eşlerden oluşan 478 kişiye yükleniyor.
ATATÜRK diyor ki:
“ ÇALIŞMADAN, YORULMADAN,
ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI
ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ
MİLLETLER ÖNCE HAYSİYETLERİNİ VE
DAHA SONRA İSTİKLALLERİNİ
KAYBETMEYE MAHKUMDURLAR! “
İÖ. 500’lerde yaşadığı bilinen KONFÜÇYÜS de diyor ki:
“Bir memleket iyi idare ediliyorsa fakirlik
ayıptır,bir memleket kötü idare ediliyorsa
zenginlik ayıptır.”
148)

AB. Üyesi Belçika, Ömer Sabancı ile diğer iki çalışanını Sabancı
Center’a girip 1996 yılında öldüren Fehriye ERDAL’ın kullandığı
silahın “yarı otomatik” olması nedenile cezalandırmamış ve
Türkiye’ye iade de etmemiştir. (1.11.2005 tarihli gazeteler)

-110HD.
- Ermeni soykırımının olmadığını söyleyecek kimseleri hapis
cezasile cezalandıran,
- Dicle ve Fırat çevresinin milletlerarası bir idareye verilmesini
2003 ve 2005 yıllarında da tekrarlayan,
- Kürt federe devletini kurdurup, Türkiye’yi parçalama ısrarını
sürdüren,

, 22.12.2005

Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

İstanbul

Tel.: (0.212) 249 40 53 – 293 81 77
245 12 93 – 245 12 94
Fax: (0.212) 244 54 52

Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzetpaşa Sokak No. 36/12
Kabataş - İSTANBUL

- Türkiye aleyhinde her girişimi ve suçluları koruyan,
- Nil nehri ile Dicle ve Fırat arasını LA TERRE PROMİSE =
Vaad edilen Topraklar = Arz-ı Merut adı altında Yahudilere mal
eden ve 400 yıldan beri İsrail-arap harplerine neden olan,
AB’nin 31.10.2005 tarihli basına ve bu arada Cumhuriyet
Gazetesine yansıyan, düşmanca önerileri şöyledir.
“ a) Kısa Vadeli Öncelikler:
1- BM çatısı altında Kıbrıs sorununa somut çözüm
arayışı çabalarına destek vermeye devam edin,
2- Kıbrıs dahil olmak üzere Ankara Anlaşması’nı
AB’nin 10 yeni üye ülkesine genişleten ek protokolü
uygulamaya sokun,
3- Rum Kesimi dahil olmak üzere Türkiye ve tüm AB
üye ülkeleri arasındaki ikili ilişkilerin
normalleştirilmesi yönünde adım atın. Kıbrıs
bayraklı gemilere ve Kıbrıs ticaretine yönelik
kısıtlamaları ve üye ülkelerin milliyetlerine göre
ayrımcılık yapılan havacılık anlaşmalarına yönelik
düzenlemeleri ortadan kaldırın,

-1114- Sivil-asker ilişkilerini Avrupa düzeyine getirin.
Savunma politikaları konularında şeffaflık ve
güvenilirlik sağlayın,
5- Savunma harcamaları konusunda Meclis’in
kontrolünü sağlayın,
6- Askeri mahkemelerin sivilleri yargılama yetkilerini
kaldırın,
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7- Yeni Ceza Yasası da dahil olmak üzere temel haklar
ve özgürlüklere yönelik tüm yasal düzenlemelerin
yargı yetkilileri tarafından yorumlarının tutarlı ve
AİHS çizgisinde olmasını sağlayın,
8- Yüksek Hakimler Konseyi ve yeni yargıçların
atanması konusunda yargının bağımsızlığını
sağlayın,
9- Yargıç ve savcıların eğitimine devam edin,
10- Bölgesel temyiz mahkemelerinin kurulması
konusunda ilerleme sağlayın,
11- Yolsuzlukla mücadele eden tüm kurumları ve
aralarındaki eşgüdümü güçlendirin,
12- İnsan haklarını BM ilkeleri doğrultusunda bağımsız
ulusal insan hakları kuruluşlarıyla güçlendirin,
13- İnsan hakları ve temel özgürlüklerden dil, siyasi
görüş, ırk, cinsiyet, etnik köken, din, yaş ve cinsel
seçim ayırımı olmaksızın tüm bireylerin
yararlanmasını yasalar ve uygulamalarla sağlayın,

-11214- İfade özgürlüğünü basın özgürlüğü de dahil olmak
üzere Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çizgisine
getirin,
15- Sadece düşüncelerini ifade ettiği halde ceza almış
kişilerin durumlarını düzeltin,
16- Siyasi partilere yönelik düzenlemeleri Avrupa
uygulamalarına yakınlaştırın,
17- Siyasi partilerin finansmanı ve denetimini Avrupa
standartlarına getirin,
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18- Dernek kurma ve gösteri yapma haklarına yönelik
tüm reformları uygulayın,
19- Gayrimüslimleri gözeten Avrupa standartlarında
yasalar getirin. Bu topluluklara ait mülklerin
satışını ve istimlakini askıya alın,
20- Tüm bu toplulukların düşünce vicdan ve din
özgürlüğüne yönelik yasaları geçirin ve uygulayın,
21- Namus cinayetleri dahil olmak üzere kadına yönelik
her türlü şiddeti engelleyecek önlemler alın. Şiddet
gören kadınların korumasına yönelik kuruluşlar ve
hizmetler sağlayın,
22- Kadının eğitim, siyasi ve toplumsal yaşamda rolünü
artıran adımlar atın,
23- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca azınlık
haklarına ve kültürel farklılığa saygıyı sağlayın,
24- Türkçe dışındaki dillerde radyo ve TV yayınları
sağlayın. Yerel ve bölgesel yayınlara yönelik
engelleri ortadan kaldırın.

-11325- Türkçe dışındaki eğitimi destekleyecek gerekli
düzenlemeleri getiri,
26- Köy koruculuğu sistemini ortadan kaldırın.
27- Güneydoğu’daki durumu geliştirin; ekonomik,
sosyal ve kültürel fırsatlar yaratarak bölgesel
farklılıkları azaltın,
28- Köylerinden göç ettirilen insanların evlerine
dönmelerini sağlayın,
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29- Devam eden sınır anlaşmazlıklarını çözme
çabalarını sürdürün,
30- Malların serbest dolaşımı konusunda teknik ve
bürokratik tüm engelleri ortadan kaldırın,
31- IMF anlaşması uyarınca mevcut yapısal reform
programını uygulayın,
32- Polis ve jandarmanın güvenilirliğini artıracak
bağımsız ve yetkin şikayet sistemi geliştirin,
33- Sınırların mayınlardan temizlenmesi ve sivil sınır
görevlilerinin getirilmesine yönelik olarak Sınır
Yönetiminde Ulusal Eylem Planı’nı uygulamaya
koyun.
b) Orta vadedeki öncelikler:
1- Özelleştirme programının uygulanmasını
tamamlayın,
2- Tarım sektörünün reformunu tamamlayın,

-1143- Emeklilik ve sosyal güvenlik sisteminin
sürdürülebilir olmasını sağlayın,
4- Jandarmanın işleyişini Avrupa standartlarına getirin,
5- Vize uygulamalarını AB mevzuatı düzeyine getirin. “
149)

2 Kasım 2005 tarihli Hürriyet Gazetesinde Özdemir İNCE’nin
yazdığına göre:
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“ Nihayet Bir Fransız Alexsandre ADLER” Ermeni
soykırımının uydurma olduğunu 2005 yayımı kitabında
açıklamıştır.
Bir Ermeni Derneği başkanı Dr. A. AGOPİAN’ın “un avocat
pour la Turquie” = Türkiye’nin Avukatı diye eleştirdiği
A.ADLER’e göre:
“ ‘ Türkiye, 1915 Ermeni soykırımının sorumlusu olan
Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasçısıdır ama
(Alexandre Adler’e göre Ö.İ.) bundan dolayı onu
suçlamamıza engel olan birçok neden var’ diyor.
Her konuda haklı ve adil olan bir tarihçi neden Ermeni
fesadı konusunda haksız olsun? Dr. Agopian’a göre
Türkiye’ye karşı nesnel ve adil davranmak mümkün
değil. Çünkü suçluluğu bir doğmadır, tabudur,
kesinlikle tartışılamaz.”
“ ‘ Türk ordusu Türkiye’de özgürlüklerin en büyük
dostudur. TSK’nin güçsüzleştirilmesinin kimseye bir
yararı dokunmaz. Ülkenin siyasal hayatında Türk
ordusunun gücünü azaltmak demokrasi ve cumhuriyet
teknesinin hedeflenen limana varmadan batmasına yol
açar’ (s. 191) diyor. “

-1152.11.2005 günü Şırnak’ta iki şehit, 3.11.2005 tarihinde Batman’da
üç şehit.
Yine 2.11.2005 tarihli Hürriyet Gazetesi haberine göre, ATİNATİRAN arasında da AZINLIKLAR nedenile gerginlik var.
Habere göre:
“ Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, burada
2. Dünya Savaşı sonrasına kadar Yunanistan’da
yaşayan ve sonra kovulan Çamerya Arnavutları’nın
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protesto gösterisi ile karşılaşınca ziyaretini yarıda kesip
Atina’ya döndü.”
“ Arnavutlara göre 120, Yunanlılara göre 30 bin
civarında olan Çamerya Arnavutları 2. Dünya Savaşı
sonuna kadar Yunanistan’ın Arnavutluk ile sınırının
güneyinde İgumenica bölgesi çevresinde yaşıyorlardı. 2.
Dünya Savaşında ‘Nazilerle işbirliği yaptıkları’
gerekçesiyle Arnavutluk’a kovuldular. Çamerya’lı
Arnavutların büyük bölümü Yunanistan’da yaşarken
kendilerine ait toprakların geri verilmesini ya da
tazminat ödenmesini istiyorlar.”
H.D.
Tüm sınırdaş milletlerin sınır soykırım ve azınlık anlaşmazlığı
vardır. Zira, Ahzap suresinin 72. ayetinde belirtildiği gibi, “İnsan
çok zalim, acımasız ve cahildir = zalumen cehuladır.”
150)

2.11.2005 tarihli Hürriyet Gazetesinde Yalçın DOĞAN’ın da
belirttiğine göre Belçika’nın Sabancı ve iki çalışanını öldüren
Fehriye Erdal’ı mahkum etmemesine ve muhakeme etmemesine,
iade de etmemesine dayanak aldığı 27 Ocak 1977 tarihli “Terörle
Mücadele Avrupa Sözleşmesine” göre:

-116“ Avrupa Konseyi üyeleri terörle mücadelede
aralarındaki dayanışmayı artırmak amacıyla,
Terörün her geçen gün artmakta olduğunun bilinciyle,
Politik yargılardan uzak olarak...
Buraya kadar iyi. Şimdi sıkı durun, sözleşmenin birinci
maddesi:
‘Bomba, el bombası, roket, tam otomatik ateşli silahlar
veya mektup ve paketle gönderilen bombaların
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yasalara aykırı biçimde kullanıldığı, insan yaşamına
kastedilen durumlar terörü ifade etmemektedir.’
Bu maddenin Türkçesi şu. Herhangi bir eylemin,
Avrupa Sözleşmesi’ne göre, terör sayılabilmesi için,
eylemde bu maddede sayılan silahlardan birinin
kullanılması gerekiyor.
Örneğin, adamlar yangın çıkartıyor. Tabancayla ateş
ediyor. Bıçakla saldırıyor. Kamyonla intihar saldırısı
düzenliyor. Ya da Fehriye Erdal olayındaki gibi tam
otomatik değil de, yarı otomatik silah kullanıyor. Bu
eylem, o zaman terör kapsamına girmiyor!
Ne hukuk ama. Üstelik, Avrupa yapımı.”
151)

2.11.2005 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde Belçika’nın Fehriye
Erdal’ı mahkum etmemesi sebeplerini analiz eden Ege
CANSEN’e göre:
“ Cari işlem açığı veren bir ülke ‘sürekli borçlanıyor’
demektir. Bu borcun kamuya veya özel sektöre ait
olması neticeyi değiştirmez. Bir sıkışıklık anında özel
sektör, dış borçlarını ödemek için sonunda kamunun
elindeki döviz kaynaklarını kulla nacaktır. Onun için,
-117kamunun dış borcu azalıyor, sorun yok demek kendini
aldatmaktır. Borçlanma arttıkça da ‘dışa bağımlılık’
artmaktadır. İktisadi bağlamda dışa bağımlılık arttıkça
da, siyasi alanda dışa bağımlılık kaçınılmaz olmaktadır.
Haysiyetli dış politika için, haysiyetli iktisadi politikaya
ihtiyaç vardır. Yabancı sermaye gelmezse, aç kalırız.
Çocuklarımız işsiz güçsüz kalır diye düşünmeye
başlanırsa, insanın ruhu ve fikri özgürleşemez.
Uygulanması mümkün olan çok daha iyi çözümler
geliştiremez.
‘Birinci Osmanlı’ devleti, I. Dünya Savaşı sonunda
iktisaden iflas edip, fiilen bitmiş. Demek ki, kötü
yönetilmiş, İstiklal Savaşı zaferi üzerine kurulan
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Türkiye Cumhuriyeti de gele gele ancak bugünkü
düzeye gelmiş. Demek ki, o da kötü yönetilmiş.
Bakalım, cumhuriyetin iyice gözden düştüğü bu ‘İkinci
Osmanlı’ dönemde olaylar ne yönde gelişecek?
Son Söz: Ayağa kalkmak için, düşmeyi göze almak
gerekir.”
H.D:
Son 15 yılın bayramlarındaki trafik kazalarında 2 bin 500 kişi
öldü,6000 kişi yaralandı üçbin 7006 dava açıldı.
152)

4 Kasım 2005 tarihli Vatan Gazetesi haberine göre 2002 – 2005
arası üç yılda özelleştirmelerden 4 katrilyon 600 trilyon gelir elde
edildi. 3 katrilyon yüz trilyon masraf yapıldı, Hazineye bir
katrilyon 500 trilyon lira kaldı.
Fotokopi gideri 908 milyar lira, yani brüt özelleştirme bedelinin
% 20’si.

-118-

H.D: HYH.
1- Personele ödenenler hariç tümü MK. 2 .
2- Şirketlerde Devletin sahip olduğu hisse senetleri devredilse
BK. 179 ve hiç masraf olmaz.
3- Kfsz + MK. 2 suistimal HER MİLLET LAYIK OLDUĞU
İDAREYE SAHİPTİR.
4- Özelleştirilen Devlet Şirketlerinin bir yıllık kazancı ile
ekonomiye katkısı iki katrilyon liradan fazladır. Şu halde bu
şartlarla özelleştirme hatadır.
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5- Özelleştirme masraf listesi şöyledir:
“

(Milyar TL)
123456789101112131415161718-

Satışlardan iadeler
Satış iskontoları
Diğer indirimler
Satışların maliyeti
Genel yönetim gideri
Özelleştirme gideri
Danışmanlık
İlan ve reklam
Menkul kıymet gid.
Tercüme ve fotokopi
Ulaşım gideri
İş kaybı tazminatı
Sosyal yardım zammı
Özel.sonra pers. gid.
Yüzde 30 ek emekli ikr.
Diğer özel. Gid.
Diğer faaliyet gideri
Genel danışman gideri

519,5
65.880
3.058
864.185
26.706
139.578
7.939
16.244
2.085
908,1
1.136
47.122
3.027
43.031
20.042
76.341
8.305
13.516

-119-

19- Genel denetim
20- Genel tanıtım
21- İcra tahsil gideri
22- ÖSDP hibe Dünya Bank.
23- Ser. Artış katkı payı
24- Diğer gider ve zararlar
25- Komisyon giderleri
26- Finansman giderleri
27- Borçlanma gideri
28- Kur farkı giderleri
29- Olağandışı giderler
TOPLAM GİDERLER

810,1
132,9
388,5
6.454
320
108.838
7.627
2.557
1.564.424
218.658
100.312
3.111.286 “
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AIHM, AB ülkelerinin iki katından fazla 20.840.000 km2 alanlı
ve Akdeniz ile Karadeniz’i iç göl haline getiren ve 619 yıl Ege’nin
olan Müslüman Osmanlı Devletine düşmanlığını A. ÖCALAN
davasında da sürdürmüş, APO’nun 765.000 Euroluk tazminat
talebini 120.000 Euro olarak saptamış, % 3 de faiz eklemiş ve üç
ay içinde APO’ya veya avukatlarına ödenmesini kararlaştırmıştır.
İstanbul Baro Dergisinin 2005 Eylül-Ekim sayısından aldığımız
ilginç karar bölümleri şöyledir:
“ a- AIHM, söz konusu gözaltının 15 Şubat 1999 tarihinde
çok geç bir vakitte ya da 16 Şubat 1999 tarihinde çok
erken bir vakitte başvuranın yakalanmasıyla
başladığını not etmektedir. Başvuran, 20 Şubat 1999
tarihine kadar dört gün gözaltında kalmıştır. O
tarihte, gözaltı süresini 23 Şubat 1999’a kadar üç gün
süreyle uzatan bir yargı emri çıkmıştır. Cumhuriyet
Savcısı, 22 Şubat 1999 tarihinde başvuranı
sorgulamıştır. Başvuran, ilk olarak 23 Şubat 1999
tarihinde yargıç huzuruna çıkmış ve 5 S 3 maddesine
göre şüphesiz bir ‘görevli’ olan yargıç (bkz. Diğer
yetkili makamlar arasında, Sakık ve Diğerleri /
Türkiye, yukarıda kayıtlı karar, SS 12 ve 45),
-120-

başvuranın duruşma süresi boyunca tutuklu kalması
emrini vermiştir. Dolayısıyla, başvuranın yargıç
huzuruna getirilmeden önce gözaltında bulunduğu
toplam süre en az yedi güne ulaşmıştır.”
b- Başvuran A. ÖCALAN’ın dayandığı kural AIHS.nin 6/1.
maddesi olup:
“ Herkes, cezai alanda kendisine yöneltilen
suçlamalar karşısında... bağımsız ve tarafsız bir
mahkeme tarafından davasının... görülmesini
istemek hakkına sahiptir. “
şeklindedir.
Türk Anayasasının 36. maddesi de aynı olup:
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“ Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak
suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya
davalı olarak iddia ve savunma hakkına
sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki
davaya bakmaktan kaçınamaz.”
Şeklindedir.
c-

Davalı Türk Hükümetinin savunmalarına yapılan
yollamaya göre ÖCALAN TCK. 125’e göre yargılanmış
ve Yargıtay Ceza Genel Kurul kararına göre:
“ PKK.nın Marksist-Leninist ideolajiye dayalı
siyasi bir rejimi olan bir Kürt Devleti kurmak
için Türk topraklarını bölme amacıyla kuvvete
ve şiddet eylemlerine başvuran bir örgüt
olduğu kararına varmıştır.

-121PKK.nın gerçekleştirdiği ve başvuranın
yargılama esnasında kabul ettiği şiddet
eylemleri, sivillere karşı 6.036 silahlı saldırıyı,
güvenlik güçleriyle yapılan 8.257 çatışmayı,
3.071 bombalı saldırıyı, 388 silahlı soygunu ve
1046 kaçırmayı kapsamaktadır. Bu eylemler,
Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi’nin
1 ve 2. maddelerinde belirtilen terörist
eylemler listesinde yer almaktadır. Hükümet,
başvuranın PKK’nın kurulmasında ve
örgütlenmesinde ve bu örgüt üyeleri
tarafından gerçekleştirilen şiddet eylemlerinin
planlanmasında ve işlenmesinde rol oynadığını
adli merciler huzurunda itiraf ettiğini
belirtmiştir.”

, 22.12.2005

Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

İstanbul

Tel.: (0.212) 249 40 53 – 293 81 77
245 12 93 – 245 12 94
Fax: (0.212) 244 54 52

Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzetpaşa Sokak No. 36/12
Kabataş - İSTANBUL

d-

“ Hükümet’in, ziyaretlerin İmralı adası ve sahil
arasındaki feribotların sıklığı ve hareket saatlerine
bağlı olarak gerçekleştiği yönündeki iddiası
hususunda, AİHM, Hükümet’in istisnai güvenlik
endişelerini dikkate alarak, başvuranı sahilden uzak
bir ada cezaevinde tutma kararının anlaşılabilir
olduğunu düşünmekle birlikte, ziyaretleri haftada iki
saatlik görüşmelerle sınırlandırmanın adil olmadığı
kanısındadır.
AİHM, Hükümet’in, yetkili makamların hangi
nedenle avukatlara müvekkillerini daha sık görme
izni vermediklerini ya da hangi nedenle daha uygun
bir ulaşım olanağı sağlamayarak her bir görüşmenin
süresini artırmadıklarını izah etmediğini, bu tür
önlemlerin, Sözleşmeci Devletlerin 6. madde ile
teminat altına alınan haklardan etkin bir şekilde
yararlanmasını sağlamak için göstermek zorunda
oldukları gayreti ortaya koyacağını belirtir. ( Colozza
İtalya, yukarıda kaydedilen karar, safa 15, S 28). “

-122e-

17.000 sayfalık iddia dosyasının incelenmesi için
ÖCALAN avukatlarına verilen 20 günlük süre yetersizdir.
(s. 1923) doğru, fakat HUMUK. 238.

f-

AİHS’nin 14/2. maddesine göre:
“ Herkesin yaşama hakkı yasanın koruması
altındadır. Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı
bir suçtan dolayı hakkında mahkemece
hükmedilen bu cezanın yerine getirilmesi dışında
hiç kimse kasten öldürülemez.
Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur
kırıcı ceza veya işlemlere tabi tutulamaz.
Bu Sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden
yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal
veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken,
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ulusal bir azınlığa mensupluk, servet, doğum
veya herhangi başka bir durum bakımından
hiçbir ayırımcılık yapılmadan sağlanır.”
AİHM. Üyelerince, ÖCALAN’ın yaşama hakkı var, fakat
ÖCALAN’ın katlettiği 30.000’den fazla asker + sivil
halkın yaşama hakkı yoktur. HYH.
h- AİHM. Kararının 175. bölümüne göre “ ÖCALAN’ın
tutukluluk koşulları” da işkenceyi yasaklayan 3.
maddeye aykırı olmuştur.
AİHM’ne göre, netice ve özet 30 bin kişinin katili belki
yüzbin dul ve yetimin sorumlusu APO, yeniden
yargılanmalı ve şimdilik kendisine 120.000 Euro tazminat
ödenmelidir.
Ezeli ve ebedi AB düşmanlığından önemli bir örnektir.

-123Türk milleti ve temsilcileri iyi bir eğitim, kuvvetli bir
iktisat ve çok kuvvetli bir ordu oluşturdukça problem
yoktur, düşmanlar dost olur veya en azından düşmanlık
yapma cesaretini bulamaz.
154)

5 Kasım 2005 tarihli Hürriyet Gazetesinde Oktay EKŞİ’nin
özetlediğine göre Türkiye, AB ve diğer düşmanları sevindirecek
ve Türkiye’ye hücum için yüreklendirecek şekilde idare edilmekte
ve şeriata özendirilmektedir.
Sayın EKŞİ’nin özetlediğine göre sayın Milli Eğitim Bakanı
Hüseyin ÇELİK şeriat yolunda şu işlemleri yapmıştır:
a- 2003 Mart’ında bakan olan Hüseyin ÇELİK “ Kozan AKP İlçe
Örgütü’nün hazırladığı 20 kişilik öğretmen tayini listesiyle
ortaya çıktı. (1.7.2003 Gazeteler).
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b- Şimdi herkese yargıya saygı dersi veren ÇELİK’in tipik
kararlarından biri ‘İrticai düşünceyi yüreklendirdiği’ için
görevden alınan ve yargıya yaptığı başvurular reddedilen
Satılmış Çağlar’ı tekrar Sincan İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne atamasıydı (16.9.2003)
c- Meşhur Karases Cemalettin Kaplan’ın kitaplarını okul
kitaplığına demirbaş kaydettirdiği için 38 gün hapis yatan ve
yargı kararlarında ‘yöneticilik vasfını kaybettiği’ belirtilen
Mehmet Özer’i göreve geldikten kısa bir süre sonra Konya
Milli Eğitim Müdürü yapan da şimdi yargı dersi veren
Hüseyin Çelik’tir (20.7.2003 Star).
d- Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin 26 Haziran 1998
tarihli soruşturma raporuna göre, ‘okulda türban
takılmasını istemek’ yüzünden görevden alınan Eyüp İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yaşar Değirmenci’yi
yasalarda bulunmayan bir makam icat ederek ‘Şube Müdür
-124Vekili’ sıfatıyla eski yerine iade eden Hüseyin Çelik’ten başkası
değildir.
Yer darlığı, öteki bir çok örneği saymamıza izin vermiyor.
Ama en tipik olanlardan birini anımsatalım;
e- Yargıya çok saygılı bu bakan, Erzurum Milli Eğitim
Müdürü Fevzi Budak’ı bir kere, iki kere, beş kere değil tam
7 kere görevden hukuka aykırı şekilde aldı. Budak her
defasında yargıya gidip bu hukuka çok saygılı ! bakanın
işlemini iptal ettirdi. Ama yargıya saygılı bakan, Budak’ı
tekrar görevden aldı. Hatta son defasında Budak’a bizzat
‘Yargı kararıyla bin defa geri dönsen seni yine görevden
alırım’ dediği 18 Eylül 2005 tarihli Milliyet’de yayınlandı. “
155)

4 Kasım 2005 tarihli Vatan Gazetesinde Prof. Dr. Süleyman ATEŞ
İhlas suresini şöyle anlatmaktadır:
“ İhlas Suresi Kur’an’ın Üçte Birine Denktir.
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İhlas Suresi: ‘Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla;
1234-

De ki: O Allah birdir.
Allah Samed’dir.
Kendisi doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
Hiçbir şey O’nun dengi olmamıştır.”

Samed, her hususta kendisine başvurulan, sığınılan, emri
olmaksızın hiçbir iş yapılamayan, mutlak itaat edilen,
kimseye muhtaç olmayan, yemeyen, içmeyen, iç boşluğu
olmayan, sert, somut, deliksiz, gediksiz, olgunluğun
doruğunda bulunan, padişahların padişahı anlamlarına
gelir.

-125TEVHİT İNANCINI ÖZETLER
Allah’ın varlığı, kendisindendir, ne kendisi doğurup
çocuklar edinmiştir, ne de başka tanrılardan, anadan
babadan doğmuştur. Onun anası, babası, dedeleri
olmadığı gibi çocukları da yoktur. O birdir, hiçbir suretle
çokluk kabul etmez. Çokluklar O’nda erir, mutlak birlik
sahibidir. İslam’ın tevhit inancını özetleyen İhlas Suresi,
bu kapsamlı anlamından dolayı Kur’an’ın üçte birine
denk tutulmuştur. Peygamber, ‘Allah Kur’an’ı üç kısma
ayırdı. Kul-huvellahu ehad, Kur’an’ın üçte biridir’
buyurmuştur.”
ZALUMEN CEHULA insanımız bu mübarek ayetin adını kötüye
kullanmış ve İHLAS FİNANS unvanlı bir şirket ve şirketler grubu
kurmuş, KUR’AN’ı KERİM’in yasakladığı katkat faizden kaçınan
samimi Müslümanların parasını kar ve zarar ortaklığı altında
toplamış ve dolandırmıştır. 5 Kasım 2005 tarihli Hürriyet Gazetesi
haberine göre İHLAS FİNANS Şirketi temsilcilerinin 200.000
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(ikiyüzbin) kişiden fazla ortaklardan topladığı ve geri dönmeyen
para bir milyar doları aşkındır.
Sanıklar “Hile, desise ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarından
yargılanmaktadır.
H.D.
- Küçük ortakları korumakla yükümlü SPK,
- Şirketleri denetlemekle yükümlü Ticaret Bakanlığı,
- Yine denetleme görevini Cumhurbaşkanı’na veren Anayasanın
108. maddesinden doğan denetimi ihmal eden Devlet ve
BDDK.
Görevlerini yapmadığından İHLAS FİNANS soygunu olmuştur.
Netice Devlet sorumludur.(PPRR) TV.

-126156)

Türkiye Ekonomi Bankasının 2005 ilk 9 aylık net karı, bir yıl
evveline nazaran % 138,87 artışla 92 trilyon 689 milyon YTL
olmuştur. PPRR.TV
Ziraat Bankasının 2005 ilk 9 aylık net karı da 1 katrilyon 800
trilyon lira olmuştur.
HD:
Tüm Bankalar gibi TEB da acımasız ve aşırı gelir soyguncusudur.
TEB’nin kredi sözleşmesi de, baştan itibaren emredici hükümlere
aykırı ve soyguna yöneliktir.

TEB. Dahil tüm bankaların kredi sözleşmelerine göre:
1)

HUMK. 344 - 354 hükümleri gereğince davada tarafların birbirine
karşı teklif edebilecekleri KAT’İ YEMİN ile TK. 83’te düzenlenen
ve davada delil olarak defterlerini ibraz eden tarafın yükümlü olduğu
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tamamlayıcı yemin, her iki taraf için yasal delil olup, YALAN YERE
YEMİN de TCK. 287 gereğince altı aydan üç yıla kadar hapis ve
ayrıca para cezasile cezalandırıldığı halde, bir Banka Kredi
Sözleşmesinin 32. Maddesinde USULSÜZ ve HATTA SAHTE
BELGELİ OLSA DAHİ tartışılmaz ve kesin delil olarak kendi
defterlerini ibraz eden bankaya karşı kredi borçlusu, “yemin teklif
hakkından feragat etti” rilmiş ve savunma hakkını düzenleyen
Anayasanın 36/1. Maddesile 1950 tarihli İnsan Hakları
Sözleşmesinin 6/1. Maddesine aykırılıklar doğmuştur.
2)

Bir borç için rehnedilmiş “menkul, gayrımenkul ve diğer
teminatların” borcun vadesinde ödenmediği gerekçesile
satılmasının İİK. 145 - 153 ve ayrıca kamu alacakları için 6183
sayılı Kanunun 88 - 99. Maddeleri gereğince MUTLAKA RESMEN
görevli icra daireleri tarafından yapılması zorunlu olduğu halde,
matbu bir Banka Kredi Sözleşmesinin 33. Maddesine göre alacaklı
-127-

banka bu malları “istediği zaman ve yerde ve dilediği fiyatla satmağa
yetkili” kılınmış ve müşteri de “bu yüzden doğacak tüm hak ve
iddialarından önceden vazgeçtiğini ve bankayı ibra eylediğini kabul
ve taahhüt etmiş” bu emredici hükümlere aykırılıklar doğmuştur. Ayrıca
banka bu sözleşme ile hem DAVACI, hem de İcra Dairesi ve HAKİM gibi
hareket edebildiğinden, yürütme yetkisini idareye veren Anayasanın 8.
Maddesi ile yargı yetkisini bağımsız mahkemelere veren 9. Maddesine de
aykırılıklar doğmaktadır. (HYH).
3)

İki tarafa borç yükleyen vadeli sözleşmeler BK. 96 - 108 gereğince
ancak borçlunun direncede bulunması halinde diğer tarafça
feshedilebildiği halde, matbu Banka Kredi Sözleşmesinin 29.
Maddesine göre banka, hiçbir geçerli sebep göstermeksizin vadeli
sözleşmeyi “dilediği zaman” sona erdirebilmekte ve sözleşme
serbestisini düzenleyen Anayasanın 48. Maddesi ile fesih sebeplerini
düzenleyen BK. 96 - 108 ve TK. 20/3 kurallarına aykırılıklar
doğmaktadır.

4)

Bir Devlet bankasının Kredili Mevduat Sözleşmesinin 3. Maddesine
göre de; “ Banka krediyi limit içinde tamamen veya kısmen
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kullandırıp kullandırmama, koşullarını tespit, kısmen veya
tamamen iptal etme, kredi limitini azaltma veya kredinin
tamamını her an durdurma yetkisine kayıtsız şartsız sahip”
olmakta ve sözleşmelerin ancak dirence sebebile veya tarafların
karşılıklı rızasile değiştirilebileceğini düzenleyen emredici
hükümlere aykırılıklar doğmaktadır.
5)

Bir sözleşmenin yapılması veya değiştirilmesi için BK. 1 gereğince
iki tarafın mutabık kalması zorunlu olduğu halde, matbu Kredi
Sözleşmesinin 6. Maddesi “ ihtara gerek kalmaksızın kredi
limitini her an artırıp eksiltmeye yetkili ” kılınmış ve
sözleşmelerin temeli BK. 1, 2, 22 ile TK. 20 gibi kurallar ihlal
edilmiştir.

-1286)

Borçluya ait mevduat ve kıymetli evrakın alacaklıya rehnedilmesi
MK. 955 ile TK. 601 gereğince ancak YAZILI İŞLEM ve menkul
kıymetin alacaklıya TESLİMİ ile mümkün olup, bunların alacaklının
haklarına takas ve mahsup edilmesi de ancak BK. 118 - 122
gereğince alacakların vadesinin dolmasında mümkün olduğu halde,
bir Devlet bankasının matbu Kredi Sözleşmesinin 14/b maddesine
göre borçlunun banka nezdindeki tüm mevduatı ile herhangi bir
şekilde alacaklı bankanın zilyetliğine intikal etmiş
kıymetli evrak kendiliğinden banka lehine
rehinli sayıldığı gibi ayrıca banka alacağının “muaccel olup
olmadığına bakılmaksızın ve herhangi bir ihbarda da
bulunmaksızın “ bu hakları alacaklarına takas ve mahsup
edebilmekte ve çeşitli kanunsuzluklar doğmaktadır.

7)

Borçlar Kanununun 502. Maddesine göre bankalar dahil herhangi bir
alacaklının kefile müracaat edebilmesi için alacağını iflas eden esas
borçlunun iflas masasına kaydettirmesi zorunlu olduğu halde, matbu
Banka Kredi Sözleşmesinin 15/7. Maddesi kefili bu haktan da
yoksun bırakmıştır.
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8)

TK. 22 ile BK. 307 kuralları tacirin her türlü para alacaklarını
sözleşmede belirtilmesine gerek olmaksızın yasal faize tabi tuttuğu
halde, matbu bir Kredi Sözleşmesinin 9/2. Maddesi bankayı “bloke
hesaba alınan paralara faiz yürütüp yürütmemekte ve faiz
oranını tayinde serbest bırakmış” yasanın getirdiği menfaat
dengesi ile MK. 2 de düzenlenen iyiniyet kuralı ihlal edilmiştir.

9)

TK. 6 ile BK. 127 emredici kuralları kanunlarda düzenlenen
zamanaşımı sürelerini tarafların yazılı bir sözleşme ile dahi
değiştiremeyeceğini açıkladığı halde, bir Devlet bankası Kredi
Sözleşmesinin 53. Maddesi borçlunun zamanaşımı savunmasından
peşinen feragat ettiğini açıklamış, böylece de emredici hükümlere
aykırılıklar doğmuştur.

-12910) BK. 74 ve 101 gibi hükümler alacakların ancak vadede talep
edilebileceğini emrettiği halde, matbu bir banka Kredi
Sözleşmesinin 15/f maddesi borçlunun kredi alacaklısı bankaya
“emaneten veya serbest depo suretile teslim ettiği kıymetli evrak
veya eşya üzerinde doğmuş ve doğacak” alacakları için mahsup
hakkı tanımış ve emredici kurallar ihlal edilmiştir.
11) Yine BK. 74 ve 101’e göre alacakların tahsili ancak vadelerinde
istenebildiği halde, matbu Kredi Sözleşmesinin 15/d maddesine
göre, “banka alacaklarından VADESİ GELMİŞ OLSUN VEYA
OLMASIN herhangi birini veya hepsini müşteriye İHBARDA
BULUNMAKSIZIN müşterinin bankada olan her türlü alacak
ve diğer haklarına takas ve mahsup etmeye yetkili” kılınmış ve
bu komik sözleşme kuralı BK. 2 , 22, 163 ile MK. 949 gibi emredici
hükümlerin ihlaline neden olmuştur.
12) BK. 308/3 ile 3095 sayılı Kanunun 3/1. Maddelerine göre, bir
sözleşme ile dahi faize faiz uygulanması yasak olduğu halde, matbu
Kredi Sözleşmesinin 24. Maddesi alacaklı bankaya “en yüksek
kredi faiz oranına % 50 ilavesile mürekkep faiz uygulanmasını
kurallaştırmış “ bankaların uygulayacağı azami faiz oranlarını
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denetlemekle yükümlü Hazine Bakanlığı, BDDK. ve Merkez
Bankası gibi kamu kuruluşlarının sorumluluğuna da neden olmuştur.
13) a- BK. 1’e göre sözleşmelerin değiştirilmesi ancak tarafların
karşılıklı anlaşmaları ile mümkün olduğu halde, özel bir
bankanın 28 maddelik matbu Kredi Sözleşmesinin 22/g
maddesine göre, banka müşteriye verdiği ve sözleşmede yazılı
belli teminat ve vadelere bağlanan teminat mektubu bedelinin
tamamını “sebep göstermeksizin üç gün içinde def’aten faiz
getirmeyen bir hesapta bloke edilmesini, ayrıca bu üç gün
içinde kefillerin değiştirilmesini veya yeni kefil ve teminat
göstermesini isteyebilmekte” hakkın kötüye kullanılmasını
düzenleyen MK. 2 ile sözleşmelerin değiştirilme şartlarını
açıklayan BK. 1 - 10 ve ayrıca sözleşmelerin emredici
-130hükümlerle ahlaka aykırı olamayacağını düzenleyen BK. 19 ve 20’ye
aykırılıklar doğmaktadır.
b- Yine bu Kredi Sözleşmesinin 22/g maddesi kredi borçlusunun
“mektubun ödenmemesi konusunda ihtiyati tedbir kararı
almış olsa dahi, mektup bedelinin banka nezdinde faiz
getirmeyen bir hesaba bloke edilmesinin engellenemeyeceğini
borçluya kabul ettirmiş”, bu nedenle de mahkeme kararlarına
Devlet dahil herkesin uymak zorunda olduğunu açıklayan
Anayasanın 138. Maddesi ile tedbir kararlarına uymayanları
6 aya kadar hapis cezasına çarptıran HUMK. 113A kurallarına
aykırılıklar doğmuştur.
YUKARIDA ÖZET HALDE SUNULAN VE SADECE ELEŞTİRİ
KONUSU KREDİ MUKAVELELERİNDEN 14 MADDELİK BİR
BÖLÜMÜ OLUŞTURAN HÜKÜMSÜZLÜKLERİN AYRINTILARI
DA ŞÖYLEDİR:
2/1) Unvanını açıklamak istemediğimiz büyük bankalardan birinin
40 maddelik matbu kredi sözleşmesinin 32. Maddesi:
“ Bu sözleşmeden doğan ihtilaflarda, Banka’nın defter
kayıt ve belgeleri muteberdir. Bunlara karşı, her
türlü itiraz hakkından feragat ederek Banka
kayıtlarının kat’i delil teşkil edeceğini ve bu
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sözleşmeden kaynaklanan işlemlerin dava konusu
olması halinde YEMİN teklif hakkından feragat
ettiğini Müşteri kabul ve taahhüt eder.”
Şeklinde bulunan hüküm, emredici kurallara aykırıdır.
Zira, mukabil delil ibrazı dahil, dava hakkından feragat edilmez ve
bu tür feragatlar Anayasa ile Milletlerarası Anlaşmalara aykırıdır.
Şöyle ki:

-131a)

1982 tarihli Anayasanın 36/1. Maddesine göre:
“ Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak
suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı
olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir.
Bu hükmün gerekçesi de şöyledir:
“ Gerekçe: Maddenin birinci fıkrasında, hak arama
‘Hakkının’ ilk şartı olan yargı mercilerine davacı ve
davalı olarak başvurabilme hakkı ve hürriyeti
hüküm altına alınmış ve bunun tabii sonucu olarak
da kişinin yargı mercileri önünde iddia, savunma ve
‘Adil ve hakkaniyete uygun’ yargılanma hakkına
sahip olduğu belirtilmiştir.”

b) 19.3.1954 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM. kararile
onaylanan 4 Kasım 1950 tarihli “Avrupa İnsan Hakları ve
Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme”nin 6/1. Maddesi de:

“ Her şahıs gerek medeni hak ve vecibeleriyle
ilgili nizalar gerek cezai sahada kendisine
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karşı serdedilen bir isnadın esası hakkında
karar verecek olan, kanuni, müstakil ve
tarafsız bir mahkeme tarafından davasının
makul bir süre içinde hakkaniyete uygun ve
aleni surette dinlenmesini istemek hakkını
haizdir.”
Şeklinde olup, her türlü savunmanın Milletlerarası
anlaşmalarla da korunduğunu kanıtlamaktadır.
c)

MK. 23/1 kuralı da:
“ Kimse, medeni haklardan ve onları
kullanmaktan kısmen olsun feragat
edemez.”
Şeklindedir. Bu haklarla ilgili dava hakkını düzenleyen MK.
25/3 kuralı da; “ Davacının maddi ve manevi tazminat ......
hakkı saklıdır” demektedir.
Bu yasal nedenlerle kredi sözleşmesinde yer alan ve alacaklı
banka kayıtlarına itiraz edilemeyeceğini içeren sözleşme
geçersizdir.
Dava ve savunma haklarından ancak, dava açıldıktan sonra ve
mahkeme huzurunda feragat edilebileceğini düzenleyen
HUMK. 93 ve 94 hükümleri de kredi sözleşmelerine yazılan ve
peşinen savunma hakkından feragatın geçersiz bulunduğu
doğrultusundadır
d)

Ayrıca;
aa) Taraflar arasında imzalı bulunan kredi anlaşmasına göre,
delil olacağı belirtilen Banka Defterlerinin alacağı
kanıtlayabilmesi için evvela TK. 82’ye uygun olması
zorunludur ve TK. 82 şöyledir:
- 125 “ Ticari işlerden dolayı tacir sıfatını haiz olan
kimseler arasında çıkan ihtilaflarda ticari
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defterler aşağıdaki maddelerde gösterilen
şartlar dairesinde delil olarak kabul olunur.
Tasdike tabi olmayan defterler ancak 69 ncu
madde gereğince tasdike tabi olup da tasdik
edilmiş olan ilgili defterlerle birlikte delil
olarak kabul olunur.
Bir tacirin tuttuğu bütün defterlerin birbirini
teyit etmesi şarttır, aksi takdirde defterler
delil olmaktan çıkar.”
bb) TK. 70. Maddenin 6. Bendine göre, ticari defterlerin delil
olması için “ Her kaydın dayandığı vesikaların” da
bulunması zorunludur.
cc) (VUK) Vergi Usul kanununun 227/1. Maddesine göre:
“ Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu
Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan
münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların
tevsiki mecburidir.”
Esas kredi borçlusu ile kefilin Davacı banka kayıtlarında
borçlu gösterilmesi için borcu doğuran işlemin borçlu ve
kefili tarafından imzalı olması VUK. 227 gereğidir.
Belli bir miktardan fazla alacağın ispatı için borçlunun
imzasını arayan HUMK. 287 vd. hükümleri de
VUK. 227 doğrultusundadır.

- 126 dd) TK. 85’in birinci cümlesi de:
“ Kanuna uygun bir surette tutulan ve
birbirini teyit eden ticari defterlerin
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münderecatı sahibi lehine delil ittihaz
olunur.”
Şeklinde olup, alacaklı bankanın alacağına delil gösterdiği
defterlerin, TK. 70, 82 ile VUK. 277 ve HUMK. 287,
288’e uygun olmasının şart olduğunu kanıtlamaktadır.
2/2) Bu MATBU Sözleşmenin 33. Maddesi:
“ Banka kendisine rehnedilmiş bulunan menkul ve
gayrimenkulleri, menkul kıymetleri ve diğer her
türlü teminatları bu sözleşme ve Bankanın kanun
ve tüzük (YÖNETMELİK) HÜKÜMLER
İDARESİNDE İSTEDİĞİ ZAMAN VE YERDE
VE DİLEDİĞİ FİYATLA SATMAĞA YETKİLİ
OLUP, MÜŞTERİ BU YÜZDEN DOĞACAK
TÜM HAK VE iddialarından önceden
vazgeçtiğini ve Bankayı ibra eylediğini kabul ve
taahhüt eder.”
şeklinde olup, rehnin paraya çevrilmesi işlerinin mutlaka İcra ve
İflas Daireleri tarafından yapılacağını emreden İİK. 145 - 153
kurallarına aykırıdır.
aa) İİK. 145 - 153 kurallarına göre rehinli taşınır mallarla
ipotekli taşınmazların paraya çevrilmesi mutlaka icra
daireleri elile yapılır, bu malların satılması bankalar dahil
alacaklılara bırakılamaz.
bb) Kamu alacakları nedenile haczedilen menkul ve
gayrimenkullerin satılması alacaklı Devlet tarafından
“ dilediği bedelle istediği kimseye” değil, 6183 sayılı
Kanunun 88 - 99. Maddelerine göre yetkili icra dairesi
tarafından, zorunlu işlemler ve ilanlar neticesinde en
yüksek bedeli verenlere mal edilmek suretile yapılır.
- 127 cc) Rehin edilen taşınır mal ve hakların satışının ancak icra
dairesi elile yapılacağını düzenleyen MK. 873 emredici
hükmü de, kredi borçlarının teminatı malları alacaklı
bankanın:
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- “ istediği zaman ve yerde, “
- “ dilediği fiyatla satma”
yetkisini düzenleyen kredi sözleşmesinin bu emredici
hükme aykırı ve geçersiz olduğunu kanıtlamaktadır.
Eleştiri konusu sözleşmenin 33. Maddesinde yer alan ve
bankanın rehinli malı düşük fiyatla satması ve mesela
takdir hakkını kötüye kullanması, müşteriyi koruması hatta
müşteri ile banka temsilcilerinin kişisel yararlar sağlaması
hallerinde dahi zarar gören müşterinin “ bu yüzden
doğacak tüm hak ve iddialarından önceden
vazgeçmesi” dava haklarını güvenceye alan Anayasanın
36. Maddesi ile maddi ve manevi dava haklarından
önceden feragat edilemeyeceğini düzenleyen MK. 23 ve 24
kurallarına da aykırıdır.
dd) 33. Maddeye göre alacaklı banka, alacağını garanti eden
rehin malları paraya çevirme konusunda İİK. 145 - 153 ile,
6183 sayılı Kanunun 88 - 99. Maddelerinde görevli sayılan
İcra Dairelerini bu görevden engellediği nedenile resmi
yürütme işlerini İdareye veren Anayasanın 8. Maddesini
ihlal ettiği gibi, hem alacaklı Davacı hem de, Hakim gibi
hareket ettiğinden yargı görevini yargı organına bırakan
anayasanın 9. Maddesini de ihlal etmektedir.
ee) Ayrıca, geçersiz kredi sözleşmesi ile borçlunun rehinli
menkul ve gayrimenkullerini satma yetkisini de alan
bankanın bu malları “dilediği” düşük fiyatla satması hali
yetkinin kötüye kullanılmasını beş yıla kadar hapis cezası
ve ayrıca tazminat ve para cezasile cezalandıran
TCK. 508 - 510 kurallarının uygulanmasına neden
olacaktır.
- 128 TCK. 508’de yer alan ve:
“ Her kim, başkasına ait olup da iade veya
muayyen bir suretle istimal etmek üzere
kendisine tevdi veya her ne namla olursa
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olsun teslim olunan birşeyi kendisinin veya
başkasının menfaatine olarak satar veya
rehneder veya sarf ve istihlak eder, yahut
ketim ve inkar eyler ve yahut tahvil ve tağyir
ederse mutazarrır olan kimsenin şikayeti
üzerine iki aydan iki seneye kadar hapis ve
dokuzbin (yirmibin) liradan aşağı olmamak
üzere ağır para cezası ile cezalandırılır.”
Şeklinde bulunan emredici kural da MK. 873
doğrultusunda olup, kredi veren bankanın rehinli ve
ipotekli borçlu mallarını “dilediği gibi satamayacağını”
ancak cebri icra yolu ile satabileceğini doğrulamaktadır.
TCK. 510 da:
“ Geçen iki maddede yazılı cürümler meslek ve
sanat veya ticaret veya hizmet sebebiyle veya
emanetçi sıfatiyle veyahut idare etmek için
kendisine tevdi olunan veya teminat olarak
teslim edilen şeyler üzerinde yapılırsa faili
hakkında bir seneden beş seneye kadar hapis
cezası tertip olunur ve şikayetname itasına
hacet kalmaksızın takibat yapılır."
Şeklindedir.
ff) BK. 396/1’e göre, “Vekaletten azil ve ondan istifa her
zaman caizdir.”
Şu halde eleştiri konumuz banka kredi sözleşmesinin 33.
Maddesile kredi alacaklısı bankaya verilen rehinleri kendi
iradesile “dilediği zaman” paraya çevirme yetkisi de en
- 129 fazla BK. 386 - 398’e dayalı bir v e k a l e t yetkisi
olabilir, kredi borçlusunun tek taraflı iradesile her zaman
sona erdirilebilir. Bu nedenle de kredi borçlusunun
bankaya rehnettiği taşınır ve taşınmaz malları bankanın
“istediği zaman ve yerde, dilediği fiyatla satabileceğine”
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dair taahhüt, borçluya her zaman azil yetkisi veren
BK. 396/1 kuralına da aykırıdır.
2/3)

Hiçbir geçerli sebep göstermeksizin vadeli bir kredi
sözleşmesini dilediği zaman feshetme hakkını tanıyan 29.
Madde de sözleşmelerin nasıl oluştuğunu açıklayan ve “ İki
taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan
ettikleri takdirde akit tamam olur.” Diyen BK. 1/1 kuralı ile
sözleşme serbestisini düzenleyen Anayasanın 48. Maddesine
aykırıdır.
Başka bir ifade ile BK. 96 - 108’de düzenlenen temerrüt
(dirence) sebeplerinden hiçbiri olmadığı halde dahi bankanın
vadeli kredi sözleşmelerini “hiçbir ihtara gerek kalmaksızın”
feshedebilmesi, SÖZLEŞME kavramı ile sözleşmelerin ancak
BELLİ SEBEPLERLE sona erdirilebileceğini açıklayan
emredici kurallara aykırı olup geçersizdir.
Bankaları da kapsamak üzere TK. 20/3’te yer alan ve; “Tacirler
arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmek veya mukaveleyi
fesih yahut ondan rücu maksadiyle yapılacak ihbar veya
ihtarların muteber olması için noter marifetiyle veya iadeli
taahhütlü bir mektupla yahut telgrafla yapılması şarttır.”
Diyen emredici kural da, kredi sözleşmelerinin sona erdirilmesi
için:
- Hem direncenin doğmuş olmasını,
- Hem de bu dirence halinin fesih sebebi sayılabilmesi için,
- Önce ihtarın zorunlu olduğunu,

- 130 - İlaveten bu ihtarın da BK. 11 - 14’te düzenlenen şekil
hukukuna uygun olarak YAZILI şekilde noter elile veya
taahhütlü mektup yahut telgraf yolu ile yapılmasını şart
koşmuştur. Dolayısile, eleştiri konumuz sözleşmenin 29.
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Maddesi, temerrüt şartlarını düzenleyen BK. 96 - 108’e
ilaveten, TK. 20/3’e aykırılık nedenile de geçersizdir.
2/4) Aynı Devlet bankasının Kredili Mevduat Sözleşmesinin 3.
Maddesini oluşturan ve:
“ Banka bu krediyi limit içinde tamamen veya
kısmen kullandırıp kullandırmama, koşullarını
tespit, kısmen veya tamamen iptal etme, kredi
limitini azaltma veya kredinin tamamını her an
durdurma yetkisine kayıtsız şartsız sahiptir.”
diyen hüküm de, temerrüt sebepleri doğmadıkça, sözleşmenin
TARAFLARI BAĞLAYICI olması özelliğine ve sözleşme
hürriyetini düzenleyen Anayasanın 48. Maddesile, mülkiyet
hakkını koruyan Anayasanın 35. Maddesine aykırıdır.
Hiçbir temerrüt sebebini ispat etmeye gerek kalmaksızın kredi
sözleşmelerini, tek taraflı feshetme hakkını tanıyan 29.
Maddenin geçersizliğini göstermek üzere yukarıda 2/3
numarada dayanak aldığımız BK. 96 - 108 kurallarile TK. 20/3
hükmü, bu bölüm eleştirilerin de yasal dayanağıdır.
2/5) “ İhtara gerek kalmaksızın kredi limitini her an artırıp
eksiltmeye banka yetkilidir.” Diyen 6. Madde de
sözleşmelerin ancak birbirine uygun karşılıklı irade beyanlarile
yapılabileceğini ve aynı şekilde değiştirilebileceğini düzenleyen
BK. 1 ile sözleşme kavramına aykırıdır.

- 131 Sözleşmelerin doğumu, değiştirilmesi ve sona erdirilmesini de
kapsayan BK. 1/1 “ İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun
surette rızalarını beyan ettikleri takdirde akit tamam olur.”
dediğine göre, nasıl oluyor da, kredi sözleşmesinin 6.
Maddesine göre banka “ ... kredi limitini her an artırıp
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eksiltmeye yetkili” sayılıyor. Bu hükmün BK. 1/1’e aykırı
olup geçersizliği kesin ve açıktır.
Bankanın açılmış kredinin ne kadarlık bölümünü kaldıracağı
veya ne kadar yeni kredi almaya müşteriyi zorlayacağı da
sözleşmeden anlaşılmadığından, anlaşmanın geçerli
sayılabilmesi için “ akdin esaslı noktalarında uyuşmayı”
şart koşan BK. 2/1 kuralına da aykırılık vardır, BK. 2/1’e
aykırılık nedenile kredi sözleşmesi geçersizdir.
Ayrıca:
- Yüz milyar lira veya beş milyon dolarlık “kredi limitini”
banka tek yanlı olarak on milyon dolara çıkarıyor da kredi
borçlusunun yeni ilave krediye ihtiyacı yoksa, kredi borçlusu
kredi artış teklifini reddedecektir ve bankanın kendi iradesile
kredi limiti artırma ve daha çok faiz kazanma yetkisi de
hayalde kalacaktır.
- Bankanın tek yanlı olarak ve temerrüt halini tespit ve ihtara
gerek kalmaksızın kredi sözleşmesinde kesinleşen ve
kullanılan beş milyon dolarlık krediyi vadeyi de
beklemeksizin azaltabilmesi ve bu tür sözleşmenin geçerli
sayılması halinde ise, krediyi kullanan ve kredi vadesinin
dolmasına kadar amorti edileceğini hesaplayan borçlu,
temerrüde düşecek, ağır faize mahkum olacak, yatırımlar
haczedilip yok pahasına satılacak, borçlu iflas edecek ve
banka da, ahlaka aykırı olması nedenile BK. 19 ve 20’ye göre
geçersiz sözleşmenin beklenen ürünü vermemesi nedenile
geçerli sözleşmeye dayalı alacağını da tahsil edemeyecek,
hem borçlu iflas edecek, hem banka kendi iradesinden
kaynaklanan geçersiz sözleşme nedenile zarara uğrayacak, bu
tür zararların çoğalması halinde ise banka da batacak,
Hazineye yük olacaktır.
- 132 2/6)

Bir Devlet bankası Kredi Sözleşmesinin 14/b maddesinde yer
alan:
“ Müşteri ve Garantörün; Bankaya karşı işbu
sözleşmeden ve/veya herhangi bir sebepten doğmuş
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ve doğacak her türlü borçlarından doğabilecek
bütün alacakları sağlamak üzere; Banka’nın yurt
içinde ve dışında bütün Şubelerinde ve yurt içindeki
ve dışındaki iştiraklerinde adına açılmış ve açılacak
Vadesiz Tasarruf Mevduat/Yatırım/Vadesiz Alacaklı
Cari/ Vadesiz Döviz Tevdiatı Hesabı ve her türlü
hesaplarının bakiyelerinin ve doğmuş doğacak
her türlü alacaklarının, Müşteri’ye ait olup da
Banka’da bulunan veya herhangi bir zaman ve
şekilde bulunabilecek olan bütün senetler ve
emtiayı temsil eden belgeler, konşimentolar, hisse
senetleri ve tahviller, hamiline ve nama yazılı
mevduat sertifikaları, bunların kuponları ve diğer
kıymetli evrak ve kıymetli madenler, mal ve
eşyaların üzerinde Banka’nın HAPİS
hakkı bulunacağını,
Ve bütün alacaklarını hesaplarının Banka’ya
rehnedilmiş olduğunu,
Ve muaccel olup olmadığına bakılmaksızın,
Ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın bunların veya
bedellerini Banka’ca takas ve mahsup edilebileceğini;
İşverenden doğmuş ve doğacak maaş, ikramiye,
temettü, kıdem tazminatı ile her ne nam altında
olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve
alacaklarının tamamının BANKA’YA REHİN VE
TEMLİK ETTİĞİNİ, temlik ettiği alacakları
işvereninden TALEP, TAHSİL VE AHZU KABZA
BANKA’NIN yetkili olduğunu kayıtsız şartsız kabul
ve beyan ederler.”
- 133 Şeklinde bulunan hüküm de, sayısız emredici hükme aykırı ve
geçersizdir. Bu geçersizliklerin yasal dayanaklarından başlıcaları
şöyledir:
a)

Evvela, taşınmaz mal ve hakların rehnedilebilmesi için
MK. 955 gereğince anlaşmanın yazılı olması, rehnedilen
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menkullerin nevi ve miktarile rehin menkullerin sorumlu
tutulacağı azami borç miktarının BK. 2 /1’e uygun olarak
belirtilmiş olması zorunludur ve bu durum şekil hukukunu
düzenleyen BK. 11 - 14 ile belli miktar hakların ancak yazılı
delillerle kanıtlanabileceğini düzenleyen HUMK. 287 - 290
kurallarının da gereğidir. Ayrıca, tahvil ve bono gibi
kıymetli evrakın bankaya rehnedilmiş sayılması için
TK. 601’e göre bankanın rehin cirosu ile birlikte teslim
edilmiş olması şarttır.
Bu nedenle yukarıda tam metni yazılı kredi sözleşmesinin
14/b maddesinde yazıldığı gibi miktarı belirsiz mevduat ve
kıymetli evrak gibi hakların sayılması ve yine temin
edilecek borcun sınırının belirtilmemiş olması geçersizdir,
gereksiz davalara ve batık kredilere ve kredi borçlularının
da zarar görmesine neden olması dışında bir faydası yoktur.
b)

14/4 maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ve “muaccel
olup olmadığına bakılmaksızın” bankaca “takas ve
mahsup edilebileceğini” düzenleyen hüküm de
s ö z l e ş m e kavramı ile sözleşmelerden doğan hakların
ancak ve en erken vadelerinde talep ve takas edilebileceğini
düzenleyen kurallara aykırıdır, geçersizdir. Bu kurallardan
bir bölümü şöyledir. Evvela, mahsup ve takasın vadesi
gelmiş alacak ve borçlarda mümkün olduğunu düzenleyen
BK. 118, sözleşmelerin geçerli olması için ESASLI hak ve
borçların belirgin olmasını emreden BK. 2, Şekil Hukukunu
düzenleyen BK. 11 - 15 kurallarına da aykırılık vardır.
Aksine sözleşme yapılamayan emredici Medeni Kanun
hükümlerinin ihlali de söz konusudur.
- 134 -

Yeni MK. 949 ile Eski MK. 863 aşağıdadır:
“ Borcun ödenmemesi halinde rehinli taşınırın
mülkiyetinin alacaklıya geçmesini öngören
sözleşme hükmü geçersizdir. “
EMK. 863:
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“ Borcun vadesinde ödenmemesi takdirinde
mürtehinin merhuna malik olmasını tazammun
eden her şart, batıldır.”
İpotekleri düzenleyen Eski Medeni Kanunun 788. Maddesi ile bu
maddeyi tekrarlayan Yeni Medeni Kanunun 845. Maddesi de,
temin edilen borçların borçlu tarafından ödenmemesi halinde
rehin ve ipotek edilen malların, alacaklıya ait olacağını veya bu
teminat malların alacaklılar tarafından satılacağını yasaklayan
MK. 949 (EMK. 863) emredici kurallarını tekrarlamıştır.
Temin edilen borçların ödenmemesi halinde, borçların teminatı
ipotek ve rehinlerin zorunlu olarak Devlet Daireleri İcra
Müdürlükleri tarafından paraya çevrileceği Yeni Medeni
Kanunun 873 - 876. Maddeleri ile Eski Medeni Kanunun 788 791. Maddelerinde ve ayrıca, “ Rehnin paraya çevrilmesi yolu
ile icra takibi” başlığını taşıyan (İİK) İcra ve İflas Kanununun
145 - 153. Maddelerinde emredici nitelikte düzenlenmiştir.
Prof. Dr. Ziya Umur’un 1999 yayımı ROMA HUKUKU adlı
eserinin 288. Sayfasında belirtildiği gibi İÖ. üçüncü asırdan bu
yana Roma’da da borçlunun malları Resmi Devlet memurları
elile paraya çevrilir ve bedeli alacaklılara verilirdi.
Türk Medeni Kanununun kaynağı İsviçre Medeni Kanununun
788 ve 894. Maddelerile Fransız Medeni Kanununun 2078,
Avusturya Medeni Kanununun 1371, Alman Medeni Kanununun
1229 ve İtalyan Medeni Kanununun 2744. Maddeleri de, temin
edilen borcun ödenmemesi halinde, alacaklının teminat mallara
sahip olmasını yasaklayan Türk Medeni Kanunu gibidir.
- 135 Para borcu vadesinde ödenmediği takdirde rehnedilen bir malın
alacaklıya ait olacağı kuralı, eski Roma İmparatorluğu’nda
insaf ve ahlaka aykırı bulunmuş, İ.Ö. 357 yılında yasaklanmıştır.
1983 yılından bu yana çek bedelini ödemeyenlere hapis cezasını
savunan bazı bankalarımız gibi, Romalı tefecilerin ısrarı ile
ipotekli borç ödenmediğinde rehin malın alacaklıya ait
olacağını düzenleyen kanun, Roma’da tekrar yürürlüğe
girmiş, ancak LEX COMMİSORİA adlı bu kanun İsa’dan
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sonra 326 yılında İmparator CONSTANTİN tarafından tekrar
yasaklanmıştır. (Bu tarihçe ve konuda ayrıntılar için Doç.Dr.
İlhan Helvacı’nın “ Türk Medeni Kanununa göre Lex
Commissoria (Mürtehinin merhunu temellük) yasağı” adlı
doktora tezine bakılabilir)
Bankalar Kanunu ile Merkez Bankası Kanununa dayalı
30.6.1987 tarihli ve 87/11921 sayılı Merkez bankası Kararı
gereğince bankalar “ Mevduat ve kredi faiz oranlarını ....
serbestçe tespit ederler.”
Kredi faizini, Merkez bankasına bildirmek ve ayrıca iş yerinde
ilan etmek kaydile “ serbestçe tespit eden” bankalar, bu
şartlarla sözleşmeye yazdığı faiz oranını sözleşme gereğince tek
taraflı olarak dilediği zaman artırabilmekte, hatta:
- Vadeli kredi sözleşmesini haklı bir sebep göstermeksizin
vadeden önce feshedebilmekte,
-

c)

Sözleşmeden sonra her an artırılmasını, tek yanlı olarak
isteyebildiği menkul ve gayrimenkul teminat malları sadece
kendi iradesile alacağına mahsuben mal edinebilmekte,
borçluya hiçbir itiraz hakkı tanınmamaktadır.
14/b madde kapsamına alınan ve “ ücret ve kıdem
tazminatı” gibi hakların tamamını takas ve mahsuba konu
alan hüküm de ücretlerin ancak 1/3 veya 1/4 gibi bir
bölümünün haczedilebileceğini düzenleyen emredici İİK.
82 ile diğer ilgili mevzuata aykırı olup yine geçersizdir.

- 136 2/7) Borçlar Kanununun 502. Maddesi:
“ Borçlu, iflas ederse alacaklı alacağını iflas masasına
kaydettirmeğe mecburdur.
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Alacaklı, borçlunun iflasına muttali olur olmaz ondan
kefili haberdar etmekle mükelleftir. Böyle yapmadığı
takdirde bu tekasülünden dolayı kefile terettüp eden
zarar nisbetinde kefile karşı haiz olduğu haklarını
kaybeder.”
Hükmünü emrettiği halde, Tip Banka Kredi Sözleşmesinin 15/7.
Maddesi kefili bu haktan yoksun bırakmıştır.
2/8) TK. 22 ile BK. 307 ve tüm Bankalar Kanunları tacirin parasına
faiz işletileceğini açıkladığı halde, Kredi Sözleşmesinin 9/2.
Maddesi Bankayı “ Bloke hesaba alınan paralara faiz
yürütülüp yürütmemekte ve faiz oranını tayinde” serbest
bırakmış, 1995 Aralık’ında % 240 olmak üzere yıllardan beri
para getirisi faizlerden kredi borçlusunu yoksun bırakmakta ve
hakkını kötüye kullanıp MK. 2 emrine aykırı düşmektedir.
2/9) TK. 6 ile BK. 127 emredici kuralları kanunlarda düzenlenen
zamanaşımı sürelerini tarafların yazılı bir sözleşme ile dahi
değiştiremeyeceğini açıkladığı halde, bir Devlet bankası Kredi
Sözleşmesinin 53. Maddesi borçlunun zamanaşımı
savunmasından peşinen feragat ettiğini açıklamış, böylece de
emredici hükümlere aykırılıklar doğmuştur.
TK. 6’ya göre:
“ Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticari
hükümler koyan kanunlarla tayin olunan
müruruzaman müddetleri mukavele ile
değiştirilemez.”

- 137 BK. 127 ise:
“ İşbu üçüncü bapta tayin olunan müruru zaman
müddetleri mukavele ile tadil olunamaz.”
Şeklindedir.
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2/10) BK. 74 ve 101 gibi hükümler, alacakların ancak vadede talep
edilebileceğini emrettiği halde, Banka Kredi Sözleşmesinin 15/f
maddesi:
“ Banka, Müşteri tarafından kendisine emaneten veya
serbest depo suretiyle verilen mal veya malı teslim eden
belgeler, konşimentolar, hisse senetleri, tahviller,
bunların kuponları, diğer kıymetli evrak, mal veya eşya
üzerinde, Müşterinin Banka ile olan her türlü
işleminden DOĞMUŞ VE DOĞACAK BORÇLARI için
hapis ve yukarıdaki esaslara göre MAHSUP hakkına
sahiptir.”
Şeklinde olup, aslında geçersizdir. Ayrıca, bankanın hapis ve
takas haklarına konu olacak borçlu hak ve malları, belli miktarlar
şeklinde açıklanmadığından sözleşmelerde BK. 2’ye aykırılık
nedenile de geçersizdir.
BK. 11 - 15’de düzenlenen Şekil Hukukuna aykırılık
nedenile de geçersizlik söz konusudur. Ayrıca bankaya
“emaneten verilen kıymetli evrak ile menkullerin”
bankanın “doğmuş ve doğacak” alacaklarına mahsup
edilmesi banka emanete hıyanetini ve yetkinin kötüye
kullanılması suçunu teşkil eder ve TCK. 508 - 510
gereğince 5 yıla kadar hapis cezasına yol açar.

- 138 2/11) Yine 15. Maddenin (d) bendi de:
“Banka, alacaklarından VADESİ GELMİŞ OLSUN
VEYA OLMASIN herhangi birini veya hepsini
MÜŞTERİYE İHBARDA bulunmadan, Müşterinin
Bankada olan her türlü alacağı, mevduat hesabı, döviz
tevdiat hesabı, bloke hesabıyla veya Müşteri hesabına
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Bankanın lehine tahsil ettiği ve edeceği çek bedelleriyle
takas ve mahsup etmeye yetkilidir.”
Şeklinde olup, komik ve BK. 2, 22, 163 ile MK. 949’a aykırılık
nedenile geçersiz bir hükümdür. Şöyle ki:
Bu sözleşme kuralı:
a) BK. 2/1 de yer alan ve :
“ İki taraf akdin ESASLI noktalarında uyuşurlar ise
ikinci derecedeki noktalar sükutla geçilmiş olsa bile akde
münakit olmuş nazariyle bakılır.” Diyen emredici kurala
aykırıdır. Zira, hangi borçlu haklarının ne miktardaki
bölümlerinin bankanın kaç liralık alacaklarına mahsup
edileceği belirtilmemiştir. Genel olarak sözleşmelerin
geçerli olması için BK. 2/1’e göre “İki tarafın akdin
esaslı noktalarında uyuşmuş...” olmaları zorunludur.
Kredi sözleşmelerinde “ esaslı noktalar “ ise, evvela kredi
borç miktarile faiz oranları ve ilaveten mahsup edilecek
borçlu haklarının miktarlarıdır. Kredi sözleşmelerinde bu
unsurlar yoktur. Miktar belirtilmeksizin banka
alacaklarından söz edilmiştir. Yani BK. 2/1’in emrettiği bu
nedenle geçersizdir.
b) Kredi alacaklısı bankaya intikal edecek borçlu haklarının
türleri sayılmışsa da, bu hakların takas ve mahsuba konu
olacağı taahhüdünü içeren bölüm, takasa konu olacak
kıymetli evrakın devir usulü ile mevduatın temlikini
düzenleyen BK. 163 gereğince yazılı şekle uyulmadığından
geçersizlik vardır.
- 139 c) Borcun ödenmemesi halinde alacaklı nezdindeki hakların
alacaklıya ait olacağını düzenleyen sözleşmeler de MK. 873
ile 949 gereğince geçersiz sayıldığı nedenile de bu emredici
hükümlere aykırı kredi sözleşmesi geçersizdir.
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Takas hakkı BK. 118 - 112’de ayrıntılı olarak düzenlendiğinden
bankanın bu hakkı kullanması için sözleşmeye yazılmasına bile
gerek yoktur. Takasın ana prensiplerini içeren BK. 118 şöyledir:
“ İki şahıs karşılıklı bir miktar meblağı veya
yekdiğerine mümasil başka malları birbirine
borçlu oldukları takdirde her iki borç
muaccel ise iki taraftan her biri borcunu
alacağı ile takas edebilir.
Alacaklardan biri, münazaalı olsa bile takas
dermeyan olunabilir.
Müruru zamana uğramış bir alacak, takas
dermeyan edilebileceği zamanda müruru
zaman ile sakıt olmuş değil ise onun da takası
dermeyan olunabilir.”
Yasal rehin manasına gelen hapis hakkı da MK. 950 - 953 ile
düzenlenmiş olup, genel şartlarını açıklayan MK. 950 şöyledir:
“ Alacaklı, borçluya ait olup onun rızasıyla zilyedi
bulunduğu taşınırı veya kıymetli evrakı, borcun
muaccel olması ve niteliği itibarıyla bu eşyanın
alacak ile bağlantısı bulunması halinde, borç
ödeninceye kadar hapsedebilir.
Zilyetlik ve alacak ticari ilişkiden doğmuşsa,
tacirler arasında bu bağlantı var sayılır.

-140 Alacaklı, borçluya ait olmayan taşınırlar
üzerinde de zilyetliğin iyiniyetle kazanılmasının
korunduğu ölçüde hapis hakkına sahip olur.”
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Bankalar bu yasal durumları bilmediğinden matbu Kredi
Sözleşmelerinin birden fazla yerine yazmakta, yanlış ve
emredici hükümlere aykırı ve geçersiz şekilde yazmakta kredi
müşterilerini ürkütmekte, kaybetmekte ve gereksiz davalara da
neden olmakta, kredi sözleşmelerini denetlemekle yükümlü
Hazine ile BDDK. da, TCK. 228, 230 ve 240 gereğince hapis
cezası dahil sorumlu düşmektedir. (Ay. 40, 123, 129).
2/12) Matbu Kredi Sözleşmesinin 24. Maddesinde yer alan ve:
“ İşbu Genel Kredi Sözleşmesinden doğan borçları
gününde ödemediği takdirde, temerrüdün doğduğu
tarihten bunları bankaya ödeyeceği tarihe kadar
geçecek günler için yetkili mercilerce veya bankaca
Ödünç Para Verme Mevzuatına göre tespit edilmiş
en yüksek kredi faiz oranına;
veya ileride arttırıldığı takdirde artmış en yüksek
kredi faiz oranına,
Bu oranın % 50’sinin ilavesi suretiyle bulunacak
oranı üzerinden temerrüt faizi ve onun gider
vergisini ödemeyi, Müşteri kabul ve taahhüt eder."
Şeklinde bulunan faiz taahhüdü de Dolar bazında katlamalı
% 37,5 faiz düzenlediğinden geçersiz ve emredici yasalara
aykırıdır. Şöyle ki:
a)

Evvela BK. 308/3’e göre; “ Faizin, anaya zammedilerek
birlikte tekrar faiz yürütülmesi evvelden mukavele
edilmiş olsa bile, bâtıldır.”
- 141 -

b) 3095 sayılı Faiz Kanununun 3/1. Maddesine göre de:
“ Kanuni faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken
mürekkep faiz yürütülemez.”
Bu emredici kanunlara aykırı kredi sözleşmeleri
geçersizdir ve bu kredi sözleşmelerini denetleyip

, 22.12.2005

Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

İstanbul

Tel.: (0.212) 249 40 53 – 293 81 77
245 12 93 – 245 12 94
Fax: (0.212) 244 54 52

Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzetpaşa Sokak No. 36/12
Kabataş - İSTANBUL

engellemeyen BDDK. ile Devlet de en azından
Anayasanın 40, 125 ve 129. Maddeleri gereğince
sorumludur.
2/13) Bir özel bankanın 28 maddelik Kredi Sözleşmesinin 2 sayfa tutan
22. Maddenin (g) bendi de çok yönden emredici hükümlere aykırı
ve geçersiz olup şöyledir:
“ g) Mektup Bedelinin depo edilmesi:
Banka, sebep göstermekle asla mükellef
olmaksızın,
a) Üç günlük süre içinde mevcut kefillerin
değiştirilmesini veya yeni kefil ve teminat
gösterilmesini,
b) Ve/veya teminat mektubu ve kontrgaranti
muhteviyatını ödemeye davet edilmemiş ve
komisyon Müşteri tarafından düzenli olarak
ödense dahi;
GÖRECEĞİ LÜZUM ÜZERİNE, o tarihteki
ana para, faiz, komisyon, gider vergisi ve diğer
masrafları ile birlikte nakden ve DEFATEN
FAİZ GETİRMEYEN BİR HESAPTA bloke
edilmek üzere 3 gün içinde Banka’ya depo
edilmesini talebe,
- 142 Yerine getirilmediği takdirde ihtiyati haciz ve
diğer kanun yollarına başvurmaya MUHTAR
VE SELAHİYETLİ olduğunu Müşteri
ŞİMDİDEN kabul eder.
Mektubun ÖDENMEMESİ KONUSUNDA
ihtiyati tedbir kararı ALINMIŞ OLMASI DAHİ,
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Banka’nın depo talebi hakkını hiçbir şekil ve
surette etkilemeyecektir.” (Vay yavrum vay v.y.v.)
Sözleşmelerin karşılıklı rıza beyanlarile gerçekleşeceğini ve
değiştirileceğini düzenleyen BK. 1 - 10 ile hakkın kötüye
kullanılmasını yasaklayan MK. 2 ve tüm sözleşmelerin DENGELİ,
ahlak ve adaba uygun olmasını emreden BK. 19 ve 20’nin temel
dayanak olduğu Türk Hukuk Sisteminde NASIL OLUYOR DA:
aa) Bir banka hiçbir haklı sebep de göstermeksizin duruma göre
milyonlarca dolar kredinin:
aaa) “ kefillerinin değiştirilmesini”
bbb) “ Veya YENİ kefil ve teminat gösterilmesini”
isteyebilmekte ve üç gün içinde bu isteğe uyulmaması halinde
en yüksek kredi faizinin % 50 fazlasını talep edebilmektedir?
MK. 2’nin yasakladığı hakkın kötüye kullanılmasının tipik bir
örneği vardır ve geçersizdir.
- Kredi borçlusu, bu kadar ağır bir kredi sözleşmesine yeni
kefili nasıl bulabilir?
- Yeni ve ek teminat rehni nasıl sağlayabilir? İmkansız.
- Diyelim ki, bu ek teminatlar sağlandı. Bu durum
bankanın ikinci üçüncü defa ek teminat istemesine engel
değildir.
- 143 ccc) İİK. 257, ihtiyati haczi “ rehinle temin edilmemiş ve
vadesi gelmiş” borçlara münhasır tuttuğu halde nasıl
oluyor da tahsiline girişilmemiş “teminat mektubu ve
kontrgaranti” için ihtiyati haciz hakkı tanınıyor?
Kredi sözleşmesinin bu insafsız hükmünün hatırlattığı
TCK. 276/1 kuralı şöyledir:
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“ Bir kimse muhafaza edilmek üzere kendisine
resmen teslim olunan merhun veya mahcuz veya
her hangi bir sebeple vaz’ıyed edilmiş olan
malları kendisinin veya başkasının menfaati için
saklar, sahibine veya başkalarına verir veya
tebdil veya lazım gelenlere teslimden imtina
ederse üç aydan iki seneye kadar hapis ve otuz
liradan üç yüz liraya kadar ağır para cezasile
cezalandırılır.”
Tam, geçersiz ağır şartları kredi sözleşmelerine yazan ve
uygulayan banka temsilcilerine uygulanacak bir kuraldır.
ddd) Kredi sözleşmesinin 22. Maddesinin (g) bendinde yazılı ağır
şartlardan doğan MAZARRAT BİTMEDİ zulüm ve soyguna
devam etmekte ve kredi veren banka, verdiği teminat
mektuplarının tahsilinin istenmediği bir zamanda bile, yine
hiçbir sebep göstermeksizin, “göreceği lüzum üzerine”,
- “ Ana para, faiz, komisyon, gider vergisi ve diğer
masraflarla birlikte nakden ve def’aten faiz getirmeyen
bir hesaba üç gün içinde bloke edilmesini”
isteyebilmekte,
- Verdiği teminat mektuplarının TAHSİLİ KONUSUNDA
hiçbir GİRİŞİM OLMADIĞI HALDE, faizsiz bir hesaba
BLOKE talebinde bulunabilmektedir?

- 144 Kredi almakta maksat, nakit yokluğu olduğu halde, nasıl
oluyor da, banka tüm teminat mektupları tutarında paranın
ÜÇ GÜN İÇİNDE BLOKE edilmesini isteyebilmektedir?
Oysa, Bakanlar Kurulunun Resmi Gazetenin 11.1.1998 tarihli
sayısında yayımlanan 30.12.1997 tarihli kararının 2.
Maddesine göre temerrüdün başlayabilmesi için en az 30 gün
süre tanınması gerekmektedir.
Kredi sözleşmesinde yazılı süre ise üç gündür.
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Bankalar Kanunu ile 1211 sayılı Merkez Bankası Kanununa
dayalı Bakanlar Kurulu kararı ile bu kararın yetkili kıldığı
Merkez Bankasının 30.6.1987 tarihli ve 87/11921 sayılı
Kararına göre Bankalar kredi ve mevduat faizlerini serbestçe
tespit edip, hem Merkez Bankasına bildirmek, hem Merkez ve
Şubelerinde ilan etmek zorunda olup, bu faiz tespitlerinde
emredici hükümlere de uymak mecburiyetindedir. Merkez
Bankasının denetimi 1211 sayılı Kanunun 40. Maddesinin
gereği olduğu gibi Hazine, Hükümet ve BDDK. da, en azından
Anayasanın 167. Maddesi gereğince bu tür denetimleri
yapmak ve emredici kurallara aykırı faizleri önlemek
zorundadır.
bb)

Haksızlıklar KATLAMALIDIR ve neticelerinden bir bölümü
BK. 19 ile 20’de düzenlenmiştir.
aaa) BK. 19’a göre:
“ Bir akdin mevzuu, kanunun gösterdiği sınır
dairesinde serbestçe tayin olunabilir.
Kanunun kat’i surette emreylediği hukuki
kaidelere veya kanuna muhalefet, AHLAKA
(ADABA) veya umumi intizama yahut şahsi
hükümlere müteallik haklara mugayir
bulunmadıkça iki tarafın yaptıkları
mukaveleler muteberdir.”
- 145 bbb) BK. 20 kuralı da şöyledir:
“ Bir akdin mevzuu gayri mümkün veya gayri
MUHİK, yahut ahlaka (adaba) mugayir olursa o akit
batıldır.
Akdin muhtevi olduğu şartlardan bir kısmının
butlanı akdi iptal etmeyip yalnız şart, lağvolur.
Fakat bunlar olmaksızın akdin yapılmayacağı
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meczum bulunduğu takdirde, akitler tamamiyle
batıl addolunur.”
Merhum Senai OLGAÇ’ın 1976 yayımı İçtihatlı Borçlar
Kanunu kitabının 113. Sayfasında yazılı 20.3.1974 tarihli ve
K. 222 sayılı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararına göre:
“ Ticari akidlerde cezai şartın geçersizliği; TTK. 24.
Maddesine göre taraflar cezai şartı serbestçe tayin
edebilirler. Ancak, TTK. 24. Maddesi ile tacir olan
şahsa ve akidine tanınmış olan AKİT
SERBESTİSİ, bütün akitler için sınır çekmiş olan
BK. nun 20 nci maddesi ile tahdit edilmiştir.”
Yani, tacirin yüklendiği CEZA ŞARTININ azaltılmasının talep
EDİLEMEYECEĞİNİ düzenleyen TK. 24 kuralının bile, “
Ahlak, adap ve hukuka” aykırı olamayacağını emretmiştir.
Bu sınırları 28 maddelik bir Sözleşmesinde DEFALARCA ve
70 - 80 defa tekrar tekrar aşan Kredi Sözleşmesi de BK. 20
gereğince tümüyle geçersizdir.

- 146 Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 18.6.1999 tarihli ve 4389
sayılı Bankalar Kanununun 21. Maddesinin (k ve i) bendleri
de:
“ k) 20 nci maddesinin (1 numaralı fıkrası uyarınca
alınan kararlara ve yapılan düzenlemelere aykırı
şekilde faiz alınması veya verilmesi ya da sair
menfaat sağlanması halinde, bir milyar liradan
az olmamak üzere, sağlanan menfaat tutarında,
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i) İlgili maddelerine göre, Bakanlar Kurulu ve
Kurum tarafından bu Kanuna dayanılarak
alınan kararlara, çıkarılan yönetmelik ve
tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemelere
uyulmaması halinde bir milyar lira,
İdari para cezası uygulanabilir.”
Şeklinde olup, aykırı hareket eden bankaların cezalandırılması
gerekmektedir.
Ayrıca, hemen hemen tüm maddeleri yoklukla sakat Kredi
Sözleşmesinin 22. Maddesinin (g) bendinin son dört satırı da:
“Mektubun ödenmemesi konusunda ihtiyati tedbir
kararı alınmış olması dahi, Banka’nın depo talebi
hakkını hiçbir şekil ve surette etkilemeyecektir.”
Şeklinde olup, Anayasa ile Usul Kanununa aykırıdır. Bu
aykırılığı açıklayan hükümler şöyledir:
- Anayasa’nın 138/4. Maddesine göre:
“ Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme
kararlarına uymak zorundadır, bu organlar ve idare,
mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve
bunların yerine getirilmesini geciktiremez.”
- 147 - HUMK. 113A hükmüne göre ise:
“ İhtiyati tedbir kararının uygulanması dolayısiyle
verilen emre uymayan veya o yolda alınmış
tedbire aykırı davranışta bulunan kimse, eylemi
T.C.K.na göre daha ağır bir cezayı gerektirmediği
takdirde ait olduğu ceza mahkemesince bir aydan
altı aya kadar hapisle cezalandırılır.”

, 22.12.2005

Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

İstanbul

Tel.: (0.212) 249 40 53 – 293 81 77
245 12 93 – 245 12 94
Fax: (0.212) 244 54 52

Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzetpaşa Sokak No. 36/12
Kabataş - İSTANBUL

Tüm Cumhuriyet Devrinde Devletin denetiminde bulunan bankaların
bu tür kanunsuzluklar nedenile cezalandırıldığı görülmemiştir.
Her tür kanunsuzluğu önleyen ve cezalandıran Kanunlar daima var,
fakat Devlet bunları gereği gibi uygulamadığından bankalar da,
borçlunun hak ve borçlarile ilgili tüm hükümleri emredici kurallara
aykırı ağır Kredi Sözleşmelerini sürdürmekte ve normal kredi
alacaklarını dahi tahsil edemeyip, zarar görmekte ve bu zararlar
ağırlaştığında batıp Devlete yük olmaktadır.
Kredi borçlularına, tarihte ve halen Dünyada benzeri bulunmayacak
şekilde ağır yükler getiren ve 4969, 5020 ve 5021 sayılı Kanunlarda
şuursuzca yapıldığı gibi, banka yönetiminden hataları nedenile davalı
yönetici ve hakim ortakların KUSURSUZ “ Eş ve çocuklarile
akrabalarını” da sorumlu tutacak şekilde kanunlar yapmak kredi ve
bankaların batımını önlemez, önlememiştir. Hatta İ.Ö. 449 yılında
yapılan Roma XII. Levha Kanununda olduğu gibi borçluyu öldürüp
etlerinin alacaklılar arasında bölüşmek dahi temerrüdü
engellememiş,
- Önce borçlunun köle gibi çalıştırılması,
- Sonra hapsi de denenmiş
- Ve olumlu sonuç alınamadığından, borçlunun yaşamını sürdürecek
asgari haklarını haczedilemez hale getiren İİK. 82 ve benzeri kurallar
kabul edilmiştir. Tüm batı hukuku 1860’lardan bu yana böyledir,
Türk Anayasası ile ana Kanunları da bu makul yöndedir.
BANKALARIN BATMASINDA EN BÜYÜK KUSUR
BANKALARI DENETLEMEYİ İHMAL EDEN DEVLETTEDİR.
AYRICA, ANAYASA VE İNSAN HAKLARINA TERS VE
HEMEN HEMEN HER MADDESİ EMREDİCİ HÜKÜMLERE
AYKIRI KREDİ SÖZLEŞMELERİ DE BANKALARIN BATMA
SEBEPLERİNDENDİR.

- 148 2/14 Sermayesinin tamamı Devlete ait bir “ Bankanın Müşterinin İş
ve İşlemlerini Kontrol Yetkisi” başlığını taşıyan 36. Maddesi de:
“ Bu sözleşme ile veya diğer şekillerde Müşteriye açılan
kredi nedeniyle işletmesinin işlemlerini, mal
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durumunu açıklıkla gösterir defter ve kayıtları ile
bunları ispatlayıcı belgelerini Bankanın veya T.C.
Merkez Bankası’nın GEREKLİ GÖRDÜKLERİ
ZAMAN incelemeye yetkili olduklarını ve
istenebilecek HER TÜRLÜ BİLGİ VE BELGEYİ
İSTENİLDİĞİ ANDA vermeyi Müşteri kabul ve
taahhüt eder.”
Şeklinde olup, birçok emredici kurala aykırıdır. Bu kredi
sözleşmesinin ihlal ettiği ve bazen hapis cezalarına neden olan
emredici kurallardan bir bölümü aşağıdadır:
a) Evvela, Anonim Şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin şirketin
defterlerini inceleme yetkisini sınırlayan TK. 331/1;
“ İdare meclisi toplantılarında azalar, şirketi
temsile ve şirket işlerini görmeye memur olan
kimselerden işlerin gidişi veya muayyen bazı
işler hakkında izahat istemek hakkını haizdirler.
İDARE MECLİSİ, DEFTER VE DOSYALARIN
KENDİSİNE İBRAZINA DAHİ KARAR
VEREBİLİR.”
Şeklinde olup, TK. 336 - 340 gereğince Anonim Şirkette
yapılan tüm işlemlerin her türlü hatalarından sorumlu yönetim
kurulu üyelerinin dahi şirket defterlerini tek başına ve istediği
zaman inceleyemeyeceğini, üyelerin şirket defterlerini ANCAK
HEYET HALİNDE İNCELEYEBİLECEĞİNİ emretmiştir. Bir
anonim şirkete kredi açan bankanın, kredi sözleşmesinin 36.
Maddesinde açıklandığı gibi şirket kayıtlarını inceleyememesi
evleviyet icabıdır.
- 149 b) TK. 79 “ Ticari defterlerle, saklanması mecburi olan diğer
kağıtların TESLİMİ, MİRAS, ŞİRKET VE İFLAS işlerinde
istenebilir. Teslim halinde defter, hesap ve kağıtların her
tarafı gerek mahkeme ve GEREK İLGİLİLER
TARAFINDAN incelenebilir.” Dediğinden, Kredi
Sözleşmesinden doğanlar dahil, bir davada dahi bir tarafın
hasmın bütün kayıtlarını inceleyebilmesi ancak şirketin yani
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bankaya borçlu tacirin “İflas” etmiş veya bankanın ortak
olması hallerine MÜNHASIRDIR. Bu nedenle kredi veren
bankanın kredi alan tacirin tüm defter ve kaynak belgelerini her
zaman inceleyebileceğini düzenleyen 36. Madde TK. 79’a
aykırı ve geçersizdir.
c) TK. 363/2 hükmü de; “ Şirketin ticari defterleriyle
muhaberatının tetkiki YALNIZ UMUMİ HEYETİN AÇIK
BİR MÜSAADESİ veya idare meclisinin karariyle
mümkündür. İncelenmesine müsaade edilen defter ve
vesikalardan öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere, HİÇBİR
ORTAK ŞİRKETİN İŞ SIRLARINI ÖĞRENMEYE
SALAHİYETLİ DEĞİLDİR. Her ortak, her ne suretle
olursa olsun öğrenmiş olduğu, şirkete ait iş sırlarını,
sonradan ortaklık hakkını zayi etmiş olsa dahi daima gizli
tutmaya mecburdur. Bu mecburiyeti yerine getirmeyen
ortak, meydana gelecek zararlardan şirkete karşı mesul
olduğu gibi şirketin şikayeti üzerine, her hangi bir zarar
umulmasa dahi, BİR YILA KADAR HAPİS ve beş yüz
liradan on bin liraya kadar ağır para cezasiyle veya her
ikisiyle birlikte cezalandırılır.” Şeklinde olup, hak ve borçları
şirket kayıtlarına doğrudan bağlı ORTAKLARIN DAHİ anonim
şirket defterlerini ancak genel kurul veya yönetim kurulunun
iznile inceleyebileceğini emretmiştir. Anonim şirkete kredi
veren Üçüncü Şahıs Alacaklı bankanın defterleri
inceleyememesi evleviyet icabıdır. Bu nedenle Kredi
Sözleşmesinin de 36. Maddesi geçersizdir.

- 150 2/15) 36. Maddeye göre, kredi borçlusunun “Defter ve kayıtları ile
bunları ispatlayıcı belgeleri ...... HER ZAMAN
incelemeye ..... ve her türlü BİLGİ ve BELGEYİ istediği
ANDA .....” almaya yetkili bankanın defter ve belgeleri ise
müşteri tarafından incelenemez istenemez. “ Banka
Defterlerinin Delil Olacağı” başlığını taşıyan Kredi
Sözleşmesinin 33. Maddesine göre, sadece “Müşteri, Banka
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ile arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıkta Banka defter
ve belgelerindeki kayıtların kesin delil olacağını, bunlara
itiraz etmeyeceğini kabul eder.”
Başka bir ifade ile, BK. 1 ve 81 gibi ana kanunlara göre
karşılıklı taahhütleri içeren dengesiz Kredi Sözleşmesinin ticari
defterlerle ilgili 33 ve 36. Maddelerine göre de kredi borçlusu
müşteri, Bankanın tam bir ESİRİ durumunda olup, bu tür
sözleşmeleri geçersiz sayan BK. 19 ve 20’ye de aykırı bu
yaygın sözleşmeler:
- Hem savunmasız kredi borçlularını acze sürüklemekte,
- Hem de müşterilerin iflası bankaya yarar sağlamadığından
bankalar da batmakta,
- Ve netice zararlar Devlet Hazinesine yüklenmekte,
- Ve esasen bütçe hataları nedenile zararda olan Devlet daha da
katlanarak borçlanmakta, tüm vergiler faizleri karşılayamaz
olmaktadır.

- 151 Bankaların birbirinin tekrarı kredi sözleşmelerinin emredici
hükümlere aykırı olduğu ve düzeltilmesi gerektiği Hayri
DOMANİÇ’in 4.5.2004 tarihli 40 sayfalık dilekçesi ile sayın
Cumhurbaşkanlığına, Sayın Hazine Müsteşarlığına, sayın
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başbakanlığa, sayın
T.C. Merkez Bankası Genel Müdürlüğüne, Sayın Bankalar Birliği
Başkanlığına ve Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Başkanlığına
bildirilmiş ise de, henüz netice alınamamıştır.
Sayın Cumhurbaşkanlığı’nın verdiği cevap:
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“ Sayın Av. Hayri DOMANİÇ

şeklinde olup Başbakan yardımcısı Abdüllatif ŞENER’den de
henüz bir cevap alınamamıştır.
HER MİLLET LAYIK OLDUĞU İDAREYE SAHİPTİR.
Türk Milleti bu ihmale layık değildir.
157)

5237 sayılı Yeni Ceza Kanununun 241. maddesi:
“ Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para
veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”
Şeklinde olup, tam bir acemilik ürünüdür ve geçersizdir.
TCK. 241 yasağı izinle çalışan bankalarla finans şirketlerini de
tefeci saymaktadır. Oysa tefecilik aşırı ve izinsiz faiz kazanmak
olup, KHK’de şöyle tarif edilmiştir:
“Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ikrazatçılık
yapmak üzere izin alınmadan, faiz veya her ne ad
altında olursa olsun, bir ivaz karşılığı veya ipotek almak
suretiyle, ödünç para verme işlemlerinin yapılması veya
bu işlerin meslek ittihaz edilmesi ve Kanun Hükmünde
Kararname uyarınca alınan ikrazatçılık izni iptal
edildiği halde, ödünç para işlerine devam edilmesi,
tefecilik sayılır.”

- 152 158)

20 Ekim 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa
Mahkemesinin kararile üç kat para cezası öngören VUK. 344/2
iptal edilmiştir. 359. madde de etkiliyor.
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Ayrıntıları bizim (Ş.T.) Resmi Gazete görülecek ve Anayasa 73’e
aykırı olup olmadığı tespit edilecektir.
Yeni kanun için 20.4.2006’ya kadar 6 aylık süre tanınmıştır.
6.11.2005 tarihli Milliyet Gazetesinde Nedim ŞENER’in
değerlendirmeleri hatalıdır. “ 2000 – 2005 için ceza
kesilmeyecek” kfsz
159)

7.11.2005 tarihli haberlere göre Fransa’daki anarşik hareketlerin
en önemli sebebi:
“ - Irkçılık ve ayırımcılık,
- İşsizlik (ve fakirlik)
- Eğitimsizlik,
- Zalimlik ve cahillik,
- Gelir dağılımı bozukluğu,
- Zenginlerin çok zengin, fakirlerin çok fakir olması”
Türkiye’de de benzeri ayıplar var.
- İşçi ve memurun aylık geliri % 20 – 25 vergi ve SSK. Stopajına
tabi,
- Buna karşı trilyonluk Hazine bonosu faizi vergisiz,
- Vergi oranları, milli gelirin kişi başına 10.000 dolar olan illerle
600 dolar olan illerde aynı ve pul-harç, emlak vergileri de aynı.
Oysa, Türkiye’nin gelişmemiş, az gelişmiş ve işsizliğin daha
yoğun olan Doğu ve Güneydoğu illerinden hiçbir vergi
- 153 alınmamalıdır. Emlak vergileri bile kaldırılmalı ve bu illerde
yatırımlar en geniş şekilde teşvik edilmelidir. Mesela, bu illere
yatırım yapanlardan da hiç vergi alınmayabilir veya vergiler
% 5 – 10 seviyelerine indirilebilir. Teşvikli bu illerde çalıştırılacak
işçilerin SSK. Primleri bile Devletçe ödenmelidir.
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Bu bölgelerin halkı özel okullarda okur yazar hale getirilmeli,
çocukları da bir süre parasız yatılı okutulmalıdır.
Devletin bu gibi masraflara katlanması bir bütçe yükü ise de, halen
cahillik ve fakirlik nedenile soygun, öldürme ve diğer suçlar
nedenile Devlete maliyeti daha ağırdır. Yani fakir ve cahil bölgeler
Devlet hatasının acemiliğinin ürünüdür.
Dört günlük Ramazan bayramında 92 kişinin hayatını kaybetmesi
549 kişinin yaralanması ve birçok aracın harap olması da trafiği
düzenleyemeyen Devletin hatasıdır.
160)

Anayasa Mahkemesinin 6.1.2005 tarihli kararile vergi
kaçakçılarına uygulanan VUK. 344/2 gereğince üç misli para
cezasını iptal etmesi, naylon gümrük faturaları dahil suçları
artıracak.
Ayrıntılar – şöyledir:
8.11.05 Hürriyet ŞÜKRÜ POH

161)

Jandarma istihbaratına göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde
PKK. Örgütleri oluşturulmaktadır. (8.11.2005 ZAMAN)

162)

8.11.2005 tarihli Hürriyet Gazetesinde Yalçın DOĞAN’ın da
özetlediğine göre Leyla Şahin adlı bir öğrenci türban yasağı
nedenile Üniversiteye alınmadığından Fransa aleyhine AİHM’de
dava açmış ve dava 7- 0 reddedilmiştir.
- 154 Karar AİHM Büyük Kurula gönderilmiştir ve 10.11.2005 günü
karara bağlanacaktır. Büyük kurul 17 üyelidir.
11 Kasım 2005 tarihli Cumhuriyet Gazetesi haberine göre:
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“ Şahin’in başvurusunu inceleyen AİHM, Türkiye’nin,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) din ve
vicdan özgürlüğüyle ilgili 9. maddesi, eğitim hakkı
özgürlüğüyle ilgili 2. protokolün 1. fıkrası, özel ve
yaşam hakkına saygı ilkesiyle ilgili 8. madde, ifade
özgürlüğüyle ilgili 10. madde ve ayırımcılığın
yasaklanmasıyla ilgili 14. maddenin Türkiye tarafından
ihlal edilmediğine hükmetti.
Mahkeme üyeleri, 9. madde ve 2. protokolden yapılan
başvuruları 1’e karşı 16 oyla, diğer maddelerden
yapılan başvuruları ise oybirliğiyle reddetti. Büyük
dairenin, gerekçeli kararında, daha önce ilgili dairenin
verdiği görüşlere katıldığı gözlendi. ‘Türkiye’deki
Anayasa Mahkemesinin üniversitede türbana izin
verilmesinin Anayasaya aykırı olduğu yolundaki’
kararına atıfta bulunan Strasbourg Mahkemesi,
Yüksek İdari Mahkemenin de ‘üniversitelerde
türbanın takılmasının Cumhuriyetin temel ilkeleriyle
bağdaşmadığı yolunda görüş belirttiğini’ hatırlattı.
Gerekçeli kararda, ‘üniversitelerdeki türban yasağının,
başvuruyu yapanın üniversiteye kayıt olmasından önce
de var olduğu ve bu sınırlamanın başvuru sahibi
tarafından bilinmesi gerektiği’ kaydedildi. “

- 155 -

Türk Hükümet temsilcileri türban aleyhine bu karara karşı
çıktıkları gibi, fakirlik, işsizlik ve tahsilsizlik nedenile Paris’te
patlak veren anarşik hareketlerin de türban yasağı nedenile
tetiklendiğini açıklamışlardır. PŞT – TV. Hakları da % 80 işsizlik,
tüm yurtta fakirlik gelir dağılımı bozukluğunu düzeltme yerine
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Hükümetin palavra türbanla uğraşması hatadır. ÇÖLAŞAN da
eleştiriler yapmıştır. PRF.
Yoksulluk ve gelir dağılımı bozukluğu varoşların çaresizliği Taha
AKYOL tarafından da 8.11.2005 tarihli Milliyet gazetesinde
yazılmıştır. PKP.
163)

8.11.2005 tarihli habere göre Adabank 40 milyon dolara satılıyor.
Adabank ile ilgili Bilgi Notu
1- 08.08.2003 Cuma günü akşam saatlerinde Adabank’a
uygulanan Şişli Savcılığını tedbir talebi neticesinde; T.C.M.
Bankası yetkilileri Adabank’a 17.30 da telefon ederek
Adabank’ın, İnterbank O/N (gecelik) işlemler neticesinde
T.C.M. Bankasına plas ettiği 149 trilyon paraya tedbir
konulduğundan,
Pazartesi günü bu parayı Adabank’a iade etmeyeceklerini ve
Adabank’ın bu parayı kullanmayacağını bildirmişlerdir.
149 Trilyon paranın
- 65 Trilyonu Bankanın müşterilerine ait mevduatını
- 55 Trilyonu Bankadan alınan T. Mektuplarına karşı nakit
teminatlardır.
- 30 Trilyon Bankaya ait özkaynaklara aittir.
2- Herhalde Adabank T.C.M.Bankasındaki bu parasını
kullanamaz ise muteber para ödeyemez ve hemen
batar (14/3 alınır)
3- Adabank’ın İmar Bankasına herhangi bir kredi borcu vs.
katiyen yok. Aksine takriben İMAR’dan 750 MİLYAR
TL. alacağı vardır.
Durumu, “Tedbirin kaldırılmasının veya sınırlarının
daraltılmasının ehemmi bakımandan”.
Bilgilerinize arz ederim.
Tam bir BDDK suistimali...
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12 Kasım 2005 tarihli CUMHURİYET Gazetesinin 8. sayfasında
yer alan ve AB Resmi belgeleri ile kararlarına dayalı:
“ 1- Türkiye Kıbrıs’ta işgalcidir. Türk Ordusu
Kıbrıs’tan çıkarılacaktır. Avrupa Birliği’ne
alınan Rum Yönetimi bütün Kıbrıs’ı temsil
edecektir.
2- Ege meselesi Avrupa Birliği üyesi olan
Yunanistan’ın taleplerine uygun olarak
çözülecektir.
3- Türkiye’nin güneydoğusu ‘özerklik, federasyon
vs.s’ adı altında Kürdistan yapılacak ve
Türkiye’den ayrılacaktır.
4- İstanbul’daki Fener Patrikhanesi ‘Ekümenik’
olacak, Dünya Ortodoksluğunun merkezi haline
getirilecektir.
- 156 5- Türkiye 1915 – 1923 yılları arasında Ermeni
soykırımı yaptığını ve böylece Ulusal Kurtuluş
Savaşımızın aslında bir soykırım olduğunu, bu
nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nin soykırımla
kurulduğunu kabul edecektir.
6- Lozan antlaşması geçersizdir.
7- Türkiye’nin Müslüman olmayan azınlıklarının
dışında, Kürt ve Alevi gibi çeşitli etnik azınlıklar
ve dinsel cemaatler olduğu kabul edilecektir.
8- Azınlıklar ve cemaatler etnik ve dinsel
kimlikleriyle parlamentoda temsil edilecektir.
9- Türkiye’de azınlıklar kendi derneklerini, kendi
partilerini, kendi okullarını kurabilecektir.
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10- Fırat ve Dicle suları uluslar arası denetime teslim
edilecektir. “
Cumhuriyet gazetesi yazarı Turgut İNAL’ın değerlendirme
notları da şöyledir:
“ Bu talepler ne yazık ki ‘uyum yasaları’ adı altında
TBMM’den geçirilmek istenmektedir.
Yabancılara toprak satışından ikiz sözleşmelere
kadar, Cumhuriyetimizi, ülkemizi, ulusumuzu
felaketlere sürükleyecek bu gelişmeler karşısında
İzmir Barosu olarak Avrupa Komisyonu ile
imzalanmış olan sözleşmenin uygulanmasını
durdurmuş bulunuyoruz. Avrupa Birliği fonlarından
yararlanmak, yukarıda saydığımız dayatmaları
kabul etmek, sessiz kalmak sonucunu doğuracaktır.
Bütün meslek örgütlerinin, sendikaların, demokratik
kitle örgütlerinin bu konuda duyarlı olması gerekir.”
- 157 HD.
Ayrıntıları konusunda AB ülkelerinin yasaları ve Anayasaları
incelenmeli, bu ülkelerin kanunlarına benzer konunlar
Türkiye’de yapılmaktadır.
Fransa’nın 1.300.000 Flaman’a azınlık hakkı tanımadığı
belgelenmeli ve AB’ye cevap verilmelidir.
İspanya, İtalya, Korsika, İngiltere gibi memleket azınlıkları da
örnek verilmelidir ve Türkiye parçalanmaktan kurtarılmalıdır.
165)

13.11.2005 tarihli Milliyet’te Sinan Cem ŞAHİN’in
incelemelerine göre Türkiye’nin 2005 ve 2006 yılları için
öngörülen gayri safi milli hasıla hesapları şöyledir:
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FOTOKOPİ

- 158 -

HD.

1)

2005 gayri safi milli hasılası 485 katrilyon 8 trilyon lira ile
öngörülen 2006 gayri safi milli hasılası 539 katrilyon 870
trilyon lira bankalarla;
a- En zengin 500 kişi,
b- En büyük 1000 şirket,
tarafından paylaşılır ve 70 milyon diğer nüfusa 20 – 30
katrilyon lira kalır.

2)

12.11.2004 tarihli Hürriyet Gazetesinde Prof. Şükrü
KIZILOT’un da yazdığı gibi 407 milyar liralık Hazine
Bonosu faizi beyanname vergisine tabi olmadığından:
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- Toplam asgari ücreti 407 milyar lira tutan yaklaşık 80.000
işçi de % 28 kesintiye tabi bulunduğundan,
servet ve gelir dağılımı daha da bozulur, devlet ve millet
İstiklal Harbine zorlandırılır.
3)

en kötü yanımız bu acı hakikati görecek kadar bilgiden
yoksun olmamızdır.

- 159 -

4)

Eğitimi iyileştirmek, cehalet ve acemilikten kurtulmak
zorunludur, aksi halde Mustafa KEMAL’in dediği gibi:
“ ÇALIŞMADAN, YORULMADAN,
ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI
ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ
MİLLETLER ÖNCE HAYSİYETLERİNİ VE
DAHA SONRA İSTİKLALLERİNİ
KAYBETMEYE MAHKUMDURLAR! “

166)

1994 yılından bu yana açtığı munzam tazminat davalarını
kazandığı halde 2005 yılında bile alacaklarını devlet tüzelkişisi
toplu konut idaresinden tahsil edememiştir.
Devlet hataları özel borç ilişkilerinde de devam etmektedir.
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167)

10 Kasım 2005 tarihli BUGÜN Gazetesinde KİT’lerin 2006 ve
devamı 20. yılda performansını tespit eden ve Resmi Gazetede
yayımlanan devlet kayıtlarına yollama yapan Erdoğan SÜZER’in
haklı eleştirilerine göre ( s. 79) 2006 yılında devletin
özelleştirmeden beklediği para toplam 7 (yedi) milyar 256 milyon
YTL.dir.
Bu resmi açıklamaların 79. sayfasına göre bu beklentinin 4 milyar
25 Yeni Türk Lirası tek başına TELEKOM’un % 55 hissesinin
peşinatıdır. Taksitle ödenecek bakiyenin yıllık taksitleri:
“ Net 4 milyar 25 milyon YTL.sını tek başına Türk
Telekom, geri kalan 3,2 milyar YTL.sını ise bütün
KİT’ler. Şimdi buradan geçelim özelleştirme rakamına.
Telekom’un yüzde 55’i için ödenecek rakam 6,55
milyar dolar. Eğer bir pürüz çıkmaz da Telekom özele
geçerse, karın yüzde 55’i devlet yerine OGER’e
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gidecek. Ne kadarı? 4 milyar YTL.nın yüzde 55’i. Yani
2,2 milyar YTL. dolar ifadesiyle 1 milyar 640 milyon.
Demek ki OGER, devlete bir peşin 5 taksitte toplam
6,55 milyar dolar ödeyecek, buna karşılık Telekom’dan
21 yıl boyunca yılda yaklaşık 1.6 milyar dolar kar elde
edecek. Özelleştirme tutarını yıllık kara böldüğünüzde
ortaya 3,9 yıl çıkıyor. Düz hesap, 4 yıllık kar
TELEKOM’un satış tutarına denk geliyor. Oger’e
düşen yıllık kar, Oger’in ödeyeceği 1.3 milyar dolarlık
peşinattan da 1 milyar 48 milyon dolarlık taksitlerden
de büyük.”
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168)

4 Kasım 2005 tarihli STAR Gazetesinde “Özelleştirmenin Öteki
Yüzü” başlığı altında verilen bilgiye göre:

FOTOKOPİ
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- 162 169)

4 Kasım 2005 tarihli STAR Gazetesi haberine göre, illerde gelir
dağılımı çok bozuktur.
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170)

12-14.11.2005 tarihli gazete haberlerine göre:
Başbakanlık’tan emekli Prof. Dr. İsmail USLU Nakşibendi
Şeyhi (müteveffa) MEHMET ZAİT KOTKU’yu rüyasında
görmüş ve şeyhin emirlerini Başbakan’a mektupla
bildirmiştir.
Resmi evrak arasında kayıt edilen rüya mektubuna başbakan
uymayacağını ilgilendirmediğini, resmi evraka yazılmasının
da hatalı olduğunu söylemiştir.
HD.
NAKŞİBENDİ mezhebi de İNANÇ özgürlüğüne dahil olup,
Anayasanın 2 – 3. maddelerile TCK. 312. himayesindedir.
Bu inançta olan bir kişinin resmi kişilere tavsiye mektubu
yazması da hata olmakla birlikte mümkündür.
Vahim olan müteveffa Nakşibendi şeyhini rüyasında görüş
şeyhin emirlerini başbakana bildirecek inançta bulunan
İsmail USLU’nun, doktora ve doçentlik yazılarına ilaveten
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profesörlük tezi de yazması ve Fakülte kurulunca
onaylanmaması gereken PROFESÖRLÜĞE yükseltilmiş
olmasıdır. TCK. 228 –240 suçları muhtemeldir.
Nakşibendi profesörünün rüya görüşünü eski bakanlardan
Yük. Müh. Prof. Dr. Korkut ÖZAL da desteklemektedir.
(VYV)
Bu ilim düşüklüğü ve seviyesizliği nedeniledir ki bu günlerde
“ Helal gıda, haram gıda” ihtilafları var.

- 164 -

171)

Üniversitelere türbanla girilemeyeceği iki Anayasa
Mahkemesi kararile bir Danıştay kararında da belirtilmiş,
AİHM de bu yönde karar vermiştir.
İnkilap Kanunu şöyledir:
“ Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gerek vakıf suretiyle
gerek mülk olarak şeyhinin tahtı tasarrufunda gerek
suveri aharla tesis edilmiş bulunan bilumum tekkeler ve
zaviyeler, sahiplerinin diğer şekilde hakkı temellük ve
tasarrufları baki kalmak üzere, kamilen seddedilmiştir.
Bunlardan usulü mevzuası dairesinde filhal cami veya
mescit olarak istimal edilenler ipka edilir.
Alelumum tarikatlerle şehlik, dervişlik, müritlik, dedelik,
seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik,
falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayıptan haber
vermek ve murada kavuşturmak maksadiyle nüshacılık
gibi unvan ve sıfatların istimaliyle bu unvan ve sıfatlara
ait hizmet ifa ve kisve iktisası memnudur.
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Türkiye Cumhuriyeti dahilinde salatine ait veya bir
tarika veyahut Cerri menfaate müstenit olanlarla
bilumum sair türbeler mesdut ve türbedarlıklar mülgadır.
Seddedilmiş olan tekke veya zaviyeleri veya türbeleri
açanlar veyahut bunları yeniden ihdas edenler veya ayını
tarikat icrasına mahsus olarak, velev muvakkaten olsa
bile, yer verenler ve yukarıdaki ünvanları taşıyanlar veya
bunlara mahsus hidematı ifa
veya kıyafet iktisa eyleyen kimseler üç aydan eksik
olmamak üzere, hapis ve elli liradan aşağı olmamak üzere
cezayı nakdiile cezalandırılır."

- 165 172)

Vergi kaçakçılıklarını üç katı para cezası + VUK. 112 faizi ile
cezalandıran VUK. 344/2’yi iptal eden ve Resmi
Gazetenin .................. tarihli sayısında yayımlanan Anayasa
Mahkemesi kararını değerlendiren Prof. Dr. Veysi SEVİĞ’in
incelemelerini de içeren 15.11.2005 tarihli Dünya
gazetesinde açıklandığına göre HSBC Bank’ın kart kredi
faizi aylık “ 5,31 katlamalı yıllık yüzde 86,1” dir.
Yıllık % 97,7 de var.
HSBC ancak 12. sırada zavallı
HD:
Enflasyon % 8 – 10, kredi kartı faizi % 86 – 97,8.
TMSF bankasındaki Pamukbank’ın temerrüt faizi üç ayda bir
katlamalı da olarak yıllık & 180 (yüzde yüzseksen).

173)

15.11.2005 tarihli Sabah Gazetesinde Yılmaz ÖZDİL’in
“Profesör Evliya” başlıklı yazısı şöyledir:
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“ 1- Bir profesör rüyasında ölü bir şeyh görmüş, şeyh
profesöre ‘bu YÖK dandik işler yapıyor,
düzeltin kardeşim’ demiş,
2- Profesör şeyhin öbür dünyadan söylediklerini
dilekçe haline getirip Başbakan’a postalamış,
Başbakanlık dilekçeyi incelemiş, ‘hayırlara
vesile olması için’ Milli Eğitim Bakanlığı’na
havale etmiş,
3- Milli Eğitim Bakanlığı da yerinde bulmuş ki,
‘gereğinin yapılması için’ YÖK’e havale etmiş. “

- 166 174)

15.11.2005 tarihli SABAH Gazetesinde Mehmet BARLAS’ın
özetlediğine göre:
“ 5 Nisan 2005’te rektör Yücel AŞKIN, Rektör
Yardımcısı Ayşe Yüksel, Genel Sekreter Işık Tepe
ve Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı
hakkında ‘Çıkar amaçlı suç örgütü oluşturmak,
tehdit ve baskı ile ihaleye fesat karıştırmak , resmi
evrakta sahtekarlık ‘ iddiası ile soruşturma
başlatıldı ve arpalı 11 Temmuz’da cezaevine
konuldu.”
16.11.2005 tarihli Akşam Gazetesinin 19. sayfasında yer alan
suç unsuru haber şöyledir:
“ Yücel Aşkın’ın suçlandığı iddialarından bazıları
şöyle:
İspanyol Expansion firmasının üstlendiği 25
milyon dolarlık Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinde,
ihale şartnamesi ile Maliye Bakanlığı’nın oluru
ve Sayıştay Başkanlığı’nın onayı ile imzalanan
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ihale sözleşmesi, daha sonra gayri resmi
değiştirilmiştir.
Dış alım-satış işlemleri Aşkın’ın evinde yapılan
aramada ele geçirilen, gayri resmi sözleşmelere
göre yürütülmüştür.
Belgelerin tahrif edildiği ve kayıtların
değiştirildiği yönünde ulaşan ihbarlar üzerine
yapılan aramada, Rektörlük Giden Kayıt Evrak
Defteri ve diğer belgelere el konulmuştur.
Kayıtların değiştirildiği belirlenmiştir.”

- 167 175)

ABD. Dolarının üzerinde:
“ In God We Trust”
1864 yılında konmuştur. “Biz Tanrıya Güveniyoruz”
manasına geliyor.
İ.Ö. 753 yılında Devletleştiği bilinen ROMA’da Latince
“Credum Deum Esse” yani “Allah’a inanmak lazımdır.”
Tanrının ezeli ve ebedi olduğuna inanmamak mümkün
değildir.

176)

16.11.2005 tarihli Cumhuriyet ve diğer gazete haberlerine
göre, Prof. Dr. İbrahim KABOĞLU ile Prof. Dr. Baskın
ORAN aleyhine bölücülük nedenile TCK. 216 ve 301/3’e
göre dava açılmıştır.
“ Ankara Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan’ın
hazırladığı iddianamede, Oran’ın başkanı olduğu
Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Alt
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Komisyonu’nca hazırlanan ‘Azınlıklar ve Kültürel
Haklar’ raporunda, ‘azınlığın etnik, dilsel ve dinsel
olmak üzere 3 türlü olduğu, Türkiye’nin Lozan’da
bunları kabul etmediği, tanım ve haklardaki
gelişme karşısında sıkıntılarla karşı karşıya
kalındığı’ değerlendirilmelerinin yer aldığı anlatıldı.
‘Türkiyelilik’ ifadesine eleştiri:
İddianamede, Lozan Antlaşması ile kabul edilen
azınlık kavramı dışında yeni bir azınlık tanımı ve
uygulaması yaratılmasının kaosa yol açacağı
vurgulanarak ‘içinde birçok etnik grup bulunan
devletin üniter yapısını, ülkenin bütünlüğünü ve
milletin bölünmez bütünlüğünü tehlikeye düşürecek
sonuca neden olacağı’ kaydedildi.

- 168 -

Raporda, ‘Türklük yerine Türkiyelilik’ kavramının
önerildiği anımsatılan iddianamede şöyle devam
edildi: ‘Burada kullanılan Türk kelimesi etniksosyolojik bir anlamda değildir. Hukuki anlamda,
etnik kökeni ne olursa olsun bütün Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsamaktadır.
Örneğin, Fransa’yı oluşturan etnik unsurlar Kelt,
Flaman, Alsaz, Katalan, Bask, Bröton, Normanlar
ve başka ırklardan oluşmaktadır. Buradaki bir
Fransız vatandaşının Fransız olduğunu söylemesi
sorun yaratmazken, bir Türk vatandaşının
Türkiyeli olduğunu söylemesini istemenin nedeni
nedir?’
Raporda ‘Sevr paranoyası’ndan söz edildiği
anlatılan iddianamede, Sevr’in Osmanlı Devleti’ni
sona erdiren bir antlaşma olduğu kaydedildi.
İddianamede ‘Bu antlaşma, kurulan Türkiye
Cumhuriyet Devleti tarafından kabul edilmiş bir
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belge değildir. Böyle bir belgeye karşı duyarlı
olmanın yadırganacak yönü olmamalıdır’ denildi.”
177)

8.11.2005 tarihli DÜNYA Gazetesine beyanda bulunan
Orman Bakanı Osman PEPE 2B arazilerini beş ayrı ve farklı
bölümde zilyedlerine satacaklarını açıklamıştır.
1)

Birinci bölüm ormana kazandırılabilecektir.

2) Yaylak yerlerdekiler zilyedlerine bedelsiz verilecektir.
3)

Ekili yerler Çiftçiye ucuz bedelle satılacaktır.

- 169 4) Diğer iki bölüm ise:
“ Şehrin ortasında olan yerler, beldeler var,
buralara devlet gerekli olan hizmeti de götürmüş.
Buruların rayiç bedel tespit komisyonlarının
belirleyeceği bedele üzerinden satılması doğru
olacaktır. Artık buralara doğalgaz gelmiş, otoyol
geçmiş, buraların süratli bir şekilde
değerlendirilmesi ve satılması gerekiyor.
Kiralama konusu sıkıntı yaratır. Tüm kesimlerin
görüşlerini alarak yaptığımız çalışma belli bir
noktaya geldi.”
HD.
Anayasa’nın 169 ve 170. maddelerine göre; Orman
suçları affedilemez. 31.12. 1981 itibariyle Orman vasfını
kaybettiğinden orman dışına çıkarılan ve orman
köylülerinin bağ, bahçe olarak kullandığı 2B arazisinin
zilyed köylüye düşük bir bedelle bırakılması görüşü
doğru ise de; 2B arazilerinin İmar Yasağına tabi tutulması
zorunludur. Bakanlık teklifi biraz şüphelidir.

, 22.12.2005

Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

İstanbul

Tel.: (0.212) 249 40 53 – 293 81 77
245 12 93 – 245 12 94
Fax: (0.212) 244 54 52

178)

Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzetpaşa Sokak No. 36/12
Kabataş - İSTANBUL

18.11.2005 tarihli Star Gazetesi haberine göre İstanbul
Barosunda 160 milyar liralık israf yapılmış.
Baronun trilyonlarca mevduatı da himayeli bankalara
yatırılmış ve bazı kimseler yararlandırılmıştır.

179)

18.11.2005 tarihli gazete haberlerine göre asgari işçi ücreti
olarak işverene yüklenen paranın sadece % 53’ü (yüzde
elliüç) işçinin eline geçmekte % 47’si GVK. 94 stopajı +
SSF Primi olarak devlete ödenmektedir.
Fakat 457 milyar liralık Hazine borcu ise gelir vergisizdir.
Hazine bonosu ve Devlet Tahvili faiz gelirlerinin 2002
yılında ilk 660 milyar liralık bölümü ile 2003 yılında da 314
milyar liralık bölümü vergisizdir.

- 170 -

Gelir vergisi ve kurumlar vergisinde de oranlar şöyledir:

FOTOKOPİ
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Hiçbir mükellef işçinin ödediği % 47 devlet payı kadar vergi
vermemektedir.
Anayasanın 73. maddesi diyor ki:
“ Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali
gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye
politikasının sosyal amacıdır.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler
kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.
- 171 Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin
muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına
ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve
aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi
Bakanlar Kuruluna verilebilir.”
180)

17.11.2005 tarihli gazetelere açıklama yapan Bayındırlık
Bakanına göre 1976 yılında ihale edilen İstanbul-Ankara
demiryolunun 30 yılda ancak % 5’, yeni tamamlanabilmiş
701 milyon dolar ödenmiştir.
Bakiye demiryolunun tamamlanması için 10 milyar dolar ve
10 yıl zamana ihtiyaç vardır.
İhale suistimali çok büyüktür.
1976 yılında .......... hükümet vardı. 2005 yılına kadar 9
hükümet gelmiş geçmiş, demiryolu müteahhidinden hesap
sormamış, aksine ihale bedelini 17 defa artırmıştır.
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107. madde zamanaşımına engel olduğundan hala TCK.
228 – 510 uygulanabilir. Anayasa 40, 125 ve 129 gereğince
hükümet üyeleri ve memurlar hapis ve tazminata mahkum
edilebilir.
181)

19.11.2005 tarihli BUGÜN Gazetesindeki habere göre:
“1- Danıştay, İmar Bankası’na el konulmadan 1 ay
önce mevduata dönenlere ödeme
yapılmayacağına ilişkin Bakanlar kurulu
kararının iptaline ilişkin kararı onadı.
2- Danıştay ayrıca, Hazine bonosu almak üzere
toplanan ve bono alınmadan tutarı mevduat
hesabına aktarılan kişilere ödeme
yapılmayacağına ilişkin Bakanlar Kurulu
Kararının iptalini hukuka uygun buldu.

- 172 Edinilen bilgiye göre, Danıştay İdari Dava Daireleri
Kurulu’nun iptal ettiği düzenleme, ‘İmar
Bankası’na el konulmadan önce kıyı
bankalarındaki off-shore hesaplarından son 1 ayda
mevduat hesabına dönenlere ödeme
yapılmayacağını’ öngörüyordu. Danıştay 13. Daire;
söz konusu Bakanlar Kurulu kararının dayanağı
olan yasa hükmü, Anayasa Mahkemesi’nce iptal
edilince, Bakanlar Kurulu kararının bu hükmünün
de yasal dayanağı kalmadığı için iptaline karar
vermişti. Başbakanlık ve TMSF’nin temyiz
istemlerini yerinde görmeyen Kurul, iptal kararını
onadı.”
182)

19.11.2005 tarihli gazete haberlerine göre:
“ Sünni Kökenlilere İşkence Misillemesi” yapan
“Şiilerin iki camiine baltalı saldırı yapanlar 80
kişinin ölümüne 103 kişinin yaralanmasına”
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neden oldu.
HD: Kabil habili öldürdü.
183)

19.11.2005 tarihli haberlere göre 17.8.1999 tarihinde
depremde enkaz altında 100.000 dolar ve bazı ziynet
eşyalarını bulan askerler parayı zimmete geçirdi. 2005 yılında
yakalandı, başka bir asker de 300.000 doları teslim etti.

184)

13.9.2002 tarihli mektubuma 18.9.2002 tarihli mektupla
cevap veren TMMOB TÜRKİYE Orman Mühendisleri
Odasının özel dergisinde ormanların üniversitelerce nasıl
talan edildiği özetlenmiştir. 2000 Eylül tarihini taşıyan

- 173 Derginin son sayfalarında yer alan ve bir tarafta ormanları,
Anayasanın 169 ve 170. maddelerine aykırı olarak Kanun
veya Bakanlar Kurulu kararları ile başta Vakıf Üniversiteleri
olmak üzere üniversitelere nasıl peşkeş çektiğini,
Diğer tarafta da TMMOB ile Danıştay ve Anayasa
Mahkemesinin ormanları koruduğunu göstermektedir.
Milli menfaatleri korumakla ünlü Prof. Dr. Mümtaz
SOYSAL’ın hizmetlerini de yansıtan Derginin 25 – 33.
sayfalarının fotokopileri şöyledir:
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- 183 Ayrıca:
- Davalısı TMMOB,
- Davalıları ise;
12345-

Başbakanlık
Orman Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Ruhsat izni veren Sarıyer Belediyesi
Ve KOÇ Üniversitesi Rektörlüğü

olan orman mücadelesini özetleyen Danıştay 8. Dairesinin
30.10.2002 tarihli kararı da şöyledir:
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FOTOKOPİ

- 187 Davacısı “itiraz yoluna başvuran İstanbul 2 no.lu İdare
Mahkemesi “ olan Davalıları da Devlet ormanlarını korumakla
yükümlü olduğu halde, aksine ormanları özel vakıflara mal eden
Devlet temsilcileri:
12345-

Başbakanlık
Orman Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Ruhsat izni veren Sarıyer Belediyesi
Ve KOÇ Üniversitesi Rektörlüğü

Olan dava sonunda KOÇ Vakıf Üniversitesine orman tahsis eden
6831 sayılı Orman Kanununun Yeni 17. maddesini iptal eden
17.12.2002 tarihli ve E. 2000/ 75 K. 2002/200 sayılı Anayasa
Mahkemesi kararı da şöyledir:
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FOTOKOPİ

- 195 185)

Temmuz 2003 tarihli Capital Dergisi incelemesine göre:
“ Türkiye’de 2003 itibarile gelir piramidinin en tepesinde
yaklaşık 160 bin hane, 700.000 (yediyüzbin) kişi yer
alıyor.”
Bu kişilerin 2003 yılı için yıllık geliri 55.000 (ellibeşbin) dolara yakın.
Kasım 2005 tarihli bir habere göre de 2001’de bankalarda
Yüz milyar liradan fazla mevduatı olan sadece 17.017 (onyedibinonyedi) kişidir. Bunların mevduat toplamı 8 katrilyon 350 trilyon 374
milyar liradır.

FOTOKOPİ FFF
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25.11.2005 tarihli DÜNYA Gazatesi haberine göre 2005 yılbaşından
sonra 136 katrilyon 310 trilyon liraya çıkan Türk parası mevduat
toplamı 2005 Kasımında “218 katrilyon 23 trilyon 800 milyar liraya”
yükselmiştir. Belli ki döviz mevduatta Türk Lirası mevduata dönemli
dönüşme var. 218 katrilyon küsur lira mevduatın kaç hesapta toplandığı
ve 100 milyar liradan fazla kaç hesabın bulunduğu belli değilse de
Bankalar Birliğinden öğrenilebilir.

- 197 186)

22.11.2005 tarihli SABAH Gazetesinde Mahmut ÖVÜR’ün
haberine göre:
“ Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde 38
(otuzsekiz) HAYALİ kişiye 8 (sekiz) yıl boyunca her ay
muntazam ücret ödenmiştir.”
25.8.2005 tarihli Maliye Bakanlığı raporu ile tespit edilen
yolsuzluktan rektör ile diğer üst düzey yöneticiler sorumlu
tutulmaktadır.
HD.
Anayasa 40

187)

Başka bir yolsuzluk da yıllardan beri katlanarak borçlanmak
zorunda kalan Devletin kendi temsilcileri tarafından israfla zarara
uğratılmasıdır. 22.11.2005 tarihli Sabah Gazetesinde Yılmaz
ÖZDİL’in yazdığına göre:
1) Türkiye’de 84.000 (seksendört bin) makam aracı, yani oto var.
Buna karşı:
- Almanya’da 15 bin
- İngiltere’de 12 bin
- İspanya’da 10 bin
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- Fransa’da 9 bin araç varmış.
2) Türkiye’nin makam uçağı 19 (ondokuz) adet
- Almanya’nın 14 adet
- Norveç’in 3 adet
- Yunanistan’ın 1 adet uçağı var.
-198 188)

Türkiye’de gelir dağılımını günden güne daha da çok bozan, bir
İdare sisteminin sürdüğü, bankaların faiz kazançlarını 2005 yılında
da artırmaya devam ettiğini açıklayan 24.11.2005 tarihli DÜNYA
Gazetesi haberine göre 12 bankanın 2005/9 aylık net karı 3
katrilyon 93 trilyon 891 milyar liradır.
24.11.2005 tarihli Dünya Gazetesinin verdiği haberde ayrıntılı nek
kâr kalemleri şöyledir:

Bu net kârın vergili brüt tutarı da % 30 Kurumlar Vergisi + Peşin
Vergi ve diğerleri de dahil yaklaşık 5 (beş) katrilyon lira kadardır.
Kaçırılması düşünülebilecek kazançlar hariç, 12 bankanın 9 aylık
brüt beş katrilyon liranın yıllık tutarı 6 trilyon lira kadardır.
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Yukarıda yazılı kârlı 12 bankadan yedisi aile şirketi niteliğinde
olup, bunların brüt kâr toplamı yaklaşık üç katrilyon lira kadardır.
Bu yedi aile bankasından her birinin onar kişilik hakim ortağı
düşünülecek olursa, bu yedi aile bankasının 2005 brüt geliri üç
katrilyon lira 10 x 7 = 70 kişiye bölünecektir.
- 199 Kişi başına 3.000.000.000.000.000 : 70 = 4 katrilyon 285 milyar
lira düşer.
31.12.2005 tarihine kadar asgari işçi ücreti brüt 488 milyon 700
bin liradır. Yıllık brüt asgari işçi ücreti:
488 x 12 = 5 milyar 856 milyon liradır.
Mutlu azınlık bankaların hakim ortaklarından her birinin 2005 brüt
geliri 4 trilyon 285 milyar lira olduğuna göre, bir banka ortağının
2005 kazancı 4.285.000.000.000 : 5.856.000.000 = 73 bin 173
işçinin ücretine eşittir.
Azami gelir vergisi % 45 olduğundan bir banka hakim ortağının
eline geçecek 2005 net kârı:
4.285 – (4.285 x 40 : 100) = 2 trilyon 571 milyar liradır.
Yıllık asgari net ücreti 350 x 12 = 4 milyar 200 milyon lira
olduğuna göre, net ücretler bazında da bir banka ortağının 2005
geliri:
2.571.000.000 : 4.200 = 612 işçinin ücreti kadardır.
İşçi ücretlerinden vergi ve SSK. Kesintileri GVK. 94 gereğince
peşin ödenmekte, buna karşı banka ortaklarının kurumlardan
sağladığı yıllık gelirlerin vergileri müteakkip yılda üç taksitte
ödenmekte, bundan da işçiler aleyhine, banka ortakları lehine
neticeler doğmaktadır.
Anayasanın 73. maddesine göre:
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“ Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali
gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye
politikasının sosyal amacıdır.
- 200 Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler
kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin
muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin
hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı
sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar
Kuruluna verilebilir.”
İse de, vergi kanunlarımız hiç de Anayasa 73. maddeye
uymamaktadır.
189)

Bankaların bu derece yüksek kazançlı olması, aşırı faiz ve haksız
kazanç elde etmelerile oluşmaktadır.
Enflasyonun % 3- 20 arasında bulunduğu 2004 ve 2000 yıllarında
bankalar yıllık % 112 - % 180 kredi veya temerrüt faizi
uygulamakta ve kredi borçlularının batmasına, işsizliğe neden
olmaktadır.
Genellikle birbirinin aynı banka kredi sözleşmelerinden faiz
soygununa örnekler şöyledir:
- Pamukbank Kredi Sözleşmesinin 6.2. maddesine göre:
“ Yabancı para borçları için sözleşmede daha yüksek bir
faiz kararlaştırılmamış olduğu takdirde bankanın
yukarıda yazılı ve 6.1 maddedeki hakları saklı olmak
kaydıyla, borca Bankaca aynı cins 1 yıl vadeli döviz
tevdiat hesapları için belirlediği en yüksek faizin altı
misli fazlası oranında faiz uygulamaya hakkı vardır.

, 22.12.2005

Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

İstanbul

Tel.: (0.212) 249 40 53 – 293 81 77
245 12 93 – 245 12 94
Fax: (0.212) 244 54 52

Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzetpaşa Sokak No. 36/12
Kabataş - İSTANBUL

- 201 - Aynı Kredi Sözleşmesinin 6.3. maddesine göre:
“ Banka, kredi ve hesaplara bu maddenin 6.1 veya 6.2.
fıkraları hükümlerine göre faiz ve komisyon tahakkuk
ettirmekte iken (bu konuda Müşteri ile Banka arasında
belirlenen bir oran olsa bile), faiz ve komisyon
oranlarını tek taraflı olarak bir ihbarda bulunmaksızın
değiştirmeye yetkilidir. Müşteri, bu hususta hiçbir
itirazda bulunmayacağını kabul eder. Ancak, Müşterinin
derhal kredi hesabını kapatmak ve riskini tasfiye etmek
hakkı vardır.”
- Pamukbank Kredi Sözleşmesinin ............. maddesine göre:
“ Müşteri;
Banka’nın verdiği teminat mektupları ile
kontrgarantilerden dilediğinin geri verilmesini her an
istemeye hakkı olduğunu ve bunları yazılı isteme
halinde Banka’ya geri vermeyi ve bu suretle Banka’yı
borcundan (taahhüdünde), tamamiyle kurtarmayı
sağlamayı,
Bunu sağlayamadığı takdirde başkaca herhangi bir
ihtara gerek kalmadan teminat mektubu ve
kontrgarantilerin tutarlarını, verdikleri tarihten
itibaren 36.2 madde yazılı temerrüt faizi ve gider
vergileri ile birlikte derhal ve nakden faizsiz bir
hesaba yatırmayı taahhüt eder.”
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- 202 BK. 308/3. madde; “Faizin, anaya zammedilerek birlikte tekrar
faiz yürütülmesi evvelden mukavele edilmiş olsa bile, batıldır.”
Şeklinde olduğu ve bu emredici hüküm 3095 sayılı Faiz Kanunun
3. maddesinde de tekrar edildiği halde Banka Kredi
Sözleşmelerinin tümünün aksine olup, üç ayda bir katlamalı faiz
uygulamaktadır.
23.6.1999 Resmi Gazete tarihli ve 4389 sayılı Kanundan önce
yürürlükte bulunan 3182 sayılı Kanun gereğince Hazine
Müsteşarlığı 4389 sayılı kanun gereğince BDDK. ile ayrıca
Bankalar Birliği ve T.C. Merkez Bankası denetimine tabi bankalar
bu devlet denetçileri tarafından gereği gibi denetlenmediğinden,
haksız ve aşırı faiz kazançları uygulanmakta ve bankalar işe, aşa
yatırım yapan birçok kredi müşterisini batırmakta, işsizlik,
fakirlik, hırsızlık gibi suçlara da zemin hazırlamaktadır.
Bankaların bu soygunculuğu ve emredici hükümlere aykırı
sözleşme uygulamaları çok öncelere dayanır. Şöyle ki:
1)

Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU’nun girişimi neticesinde
İstanbul Sanayi Odası ile Marmara Üniversitesi Avrupa
Topluluğu Enstitüsü tarafından 1993 yılında düzenlenen ve :
“ Türk, İngiliz ve ABD Hukukunda İşletmelerin
Ödeme Güçlüğü Sorunları ve Banka İlişkileri
Sempozyumu”
adlı toplantıda da, belalı Banka Kredi Sözleşmelerinden
çaresiz kalan şirketlerin kurtarılması amaçlanmıştır.
Ali Cem BUDAK’ın başarılı kitabının 170 –183. sayfaları
şöyledir:
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FOTOKOPİ

(203-216)
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- 218 İlk defa 1865 tarihli bir Fransız kanununda düzenlenen ve
Ticaret Kanununun 692. maddesi:
“ Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedelin ödenmesi
için havale” dir.
Şeklinde tarif edilen çeklerin ödenmemesi halinde 1 – 5 yıl
arası hapis cezasına çarptıran 1985 tarihli ve 3167 sayılı
Çek Kanunu da Bankaların, devlet kuruluşu Bankalar
Birliğinin ve bankaları denetlemekle yükümlü BDDK’nın
müşterek ürünüdür. Çek borcunu ödemeyenlere, tarihte ve
halen Dünya’da emsali olmayan hapis cezasından amaç,
hapis cezalı ve puldan muaf çeklerle çek banka hesaplarını
artırmak ve “Hiçkimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir
yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı
özgürlüğünden alıkonamaz.” Diyen Anayasanın 38/3.
maddesine rağmen para kazanmaktır.
Banka sahibi ailelerden SABANCI HOLDİNG’in 2005 yılı
ilk 9 aylık net karı 624 trilyon brüt karı ise, 25.11.2005
tarihli Milliyet’te açıklandığına göre bir katrilyon 969
trilyon, aynı devrede DOĞAN HOLDİNG’in net karı 640
trilyon 783 milyar, vergi öncesi karı da yaklaşık bir
katrilyon 106 trilyon liradır.
CAPİTAL Dergisinin 2005 Eylül sayısında unvanları
açıklanan en büyük beşyüz ihracatçının:
- Unvanları,
- İhraç ettikleri mal miktarı ve bedelleri,
- Çalıştırdıkları işçi ve memur adedi de aşağıdadır:

FOTOKOPİ
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-218/16,5 milyar nüfuslu Dünyada bir milyon dolar veya daha fazla insan 2003
yılında 7 milyon 200 bin iken, 4.12.2005 tarihli HÜRRİYET Gazetesi
haberine göre dolar milyoneri 7 milyon 700 bin kişiye yükselmiştir. Bu
7.700.000 kişinin sahip olduğu servet toplamı 28 trilyon 800 milyar
dolardır. Habere göre çoğalan milyonerlerin çoğu “Rusya, Çin, Türkiye
ve Ortadoğudan geliyor.”
Ortalama kişi başına servet 28.800 : 7.700 = 3 milyon 740 bin 300
dolardır.
Tam bizim soygun düzeni bankalarımızla holdinglerimizin hakim
ortaklarının haline uygun bir zenginleşme.
Aynı Holdinge dahil beş şirketin 15.4.2005 tarihli genel kurul
toplantısında, aynı genel müdüre 125 + 50 + 50 + 50 + 25 = 300 milyar
lira aylık net ücret ödenmesine karar verildiğine göre bir bölüm bu yıllık
ücreti diğer faiz ve rant gelirlerile birlikte üç milyon doları aşabilmektedir.
Türkiye’de bu zenginlerle yüz kişi düşünülürse, bunların yıllık net geliri
300 milyon doları aşar ve asgari 350 milyon lira net ücretli 800.000
işçinin gelirine eşit olur.
Ancak Kurumlar Vergisi düşüklüğü yönünden 30 adet OECD ülkeleri
içinde Türkiye beşinci sıradadır.
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Eylül 2005 itibarile en büyük ihracatçı bu beşyüz şirketin
elde ettiği kazançlar da bunların çalıştırdıkları toplam .....
işçi ve memurun yıllık ücretlerinin 160 (yüzaltmış) katı
kadardır ve gelir dağılımının bozukluğunu gösterir.
Türkiye’nin en büyük beşyüz sanayi devi de, yeterli vergi
verip vermemesi bir yana, milli gelirin önemli bir bölümünü
almaktadır.
Serveti 300 milyon dolarla beş milyar dolar arasında
değişen Türkiye’nin en zengin yüz aileleri de 1.9. 2005
tarihli Hürriyet Gazetesinde açıklanmış olup aşağıdadır.

FOTOKOPİ
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25.11.2005 tarihli Milliyet gazetesi haberine göre bir siyasi
partinin 17 temsilcisi “ MAVİ A.Ş.”’den partiye 19 trilyon
750 milyar lira aktarmakla suçlanmıştır.
190)

25.11.2005 tarihli MİLLİYET Gazetesi haberine göre:
“ İsviçre’li vekil GAULLAUME ALBERT HOURİET,
soykırımın yalan olduğunu, AB’nin ileride kürt
soykırımını da ileri süreceğini, zira AB’nin Türkiye’nin
büyüklüğünden korktuğunu”
açıklamıştır.

191)

Devletin vergi denetimi yapmadığı ve vergi kaçakçılığına
yardımcı olduğunu gösteren bir örnek İstanbul Sultanahmet’te
tapuya kayıtlı olup, değeri 10 milyon dolar olarak açıklanan 200
m2.lik bir dükkanın 2003 yılında ayda sadece 40 milyon lira kira
ücretine kiralanmış olmasıdır.
Mal sahibinin ihtiyacı nedenile tahliye edilen ruhsatsız bina, 6570
sayılı Kanunun 16. maddesine aykırı olarak üç yıl dolmadan
kiraya verildiğinden Ceza Mahkemesi altı ay hapis cezası vermiş,
ancak 10 milyon dolar bedel iddia edilen taşınmazın ayda 40
milyon lira ile kiralanmasındaki vergi kaçakçılığını görmemiştir.
Oysa, TK. 67/4. kuralına göre:
“ Hakimler, noterler, sicil memurları ve diğer memurlar,
resmi muameleler dolayısıyla bir tacirin defter tutma
mükellefiyetine aykırı hareket ettiğini öğrenince
keyfiyeti müddeiumumiliğe bildirmeye mecburdurlar.”
Acemilik, ihmal ve sorumsuzluk Devleti yasal vergilerden yoksun
bırakıyor ve Devlet en az yirmi yıldan bu yana katlamalı faizlerle
borçlanıyor. Yıllık vergilerin toplamı faize yetmiyor.
- 233 -
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Tarihte ve halen tüm Dünya kanunlarında iddia eden, hakkını
ispatla yükümlü olduğu halde, 4969, 5020 sayılı Uzan
Kanunlarında acemilik nedenile tersi yapılmıştır.
Tarihte ve halen Dünya’da ispat yükünü iddiada bulunan kimseye
yükleyen örnekler şöyledir:
a)

İ.Ö. 753 yılında kurulan Roma Devletinin İ.Ö. 449 yılında ilk
yazılı Kanun XII Levha kurallarına göre : “
“
yani iddia sahibi ispatla yükümlüdür.

b)

MK. 6 kuralını teşkil eden ve:
“ Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça,
taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların
varlığını ispatla yükümlüdür.”
Diyen kural İsviçre Medeni Kanununun 8. maddesinden
alınmıştır.
- MK. 7, 28, 29, 32, 42 146, 150, 179/2, 180/2, 181/2, 185,
193, 210, 211/5, 223/2, 235, 243, 251, 301, 302, 310, 320,
411, 459/2, 724, 732, 797, 854, 859, 898, 899;
- BK. 12, 16, 42, 55, 56, 62, 88/son, 96, 105, 158/3, 163,
213, 237, 271, 318, 350, 400, 484, 508, 512;
- TK. 4, 82-86, 1444;
- HUMK. 65, 153, 236, 288, 289, 290, 295, 303, 309, 344.
kuralları da Medeni Kanun gibi ispat yükünü iddia edene
yüklemektedir.

- 234 c)

UZAN Kanunlarından:

, 22.12.2005

Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

İstanbul

Tel.: (0.212) 249 40 53 – 293 81 77
245 12 93 – 245 12 94
Fax: (0.212) 244 54 52

Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzetpaşa Sokak No. 36/12
Kabataş - İSTANBUL

aa- 4969 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesi, ispat külfetini,
HAYATİ borçlulara yüklemiştir.
bb- 5020 sayılı Kanun daha da kötüsünü yapmakta,
bankaların batmasından sorumlu tuttuğu idareci, hakim
ortak ve bunların ortak olduğu şirketleri doğrudan
sorumlu tutmakta, Davalıların borçlu olmadığını
kanıtlayacak sicil kayıtlarını da geçersiz saymaktadır.
Ağır hatalı örnekler şöyledir:
1-

BANKALARIN BATMASINDAN SORUMLU
TUTULAN YÖNETİCİLERLE HAKİM
ORTAKLARIN ORTAK OLDUĞU ŞİRKETLERİN
YÖNETİM VE DENETİMİNE FON’UN
ELKOYMASINA, DAYANAK 15-7a MADDE
ŞÖYLEDİR:
“ a) Fon, alacağının tahsili bakımından yarar
görmesi halinde ve Fona borçlu olup olmadıklarına
bakılmaksızın;
-

Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine
intikal eden bir bankanın yönetim ve
denetimine sahip olduğu iştiraklerinin,

-

Bu bankanın yönetim ve denetimini
doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya
birlikte elinde bulunduran tüzel kişi
ortaklarının,

-

Gerçek ve tüzel kişi ortaklarının yönetim ve
denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek
başına veya birlikte elinde bulundurdukları
şirketlerinin ortaklarının,
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- Bu şirketlerde sahip oldukları hisselerinin
tamamına ve/veya bir kısmına ilişkin temettü hariç,
ortaklık hakları ile bu şirketlerin yönetim ve
denetimini devralmaya,
- Ve şirket ana sözleşmesinde belirlenen yönetim,
müdürler ve denetim kurulu üyelerinin sayılarıyla
bağlı kalmaksızın ve imtiyazlı hisselere dayanılarak
atanıp atanmadıklarına bakılmaksızın,
- Görevden almak ve/veya üye sayısını artırmak ve/
veya eksiltmek suretiyle bu kurullara üye atamaya
yetkilidir. “
2- 5020 sayılı kanunla Bankalar Kanununa eklenen 15/1
maddesi banka yöneticilerile hakim ortakların kendi
aralarında veya üçüncü şahıslarla imzaladıkları 7 grupta 18
tür anlaşmayı geçersiz saymakta ve aksinin ispatına da izin
vermemektedir.
3- 5020 sayılı Kanunla, Bankalar Kanununa eklenen ve ispat
külfeti başlığını taşıyan 17/a maddesi de:
“ Fon tarafından 14, 15, 15/a ve 17 nci
maddeler hükümleri uyarınca açılmış ve
açılacak davalar ile temettü hariç ortaklık
hakları ve/veya yönetim ve denetimi Fona
intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri
yapma ve mevduat kabul etme izin ve
yetkileri ilgili Bakan, Bakanlar Kurulu veya
Kurul tarafından kaldırılan bankalar ile
tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon
tarafından tasfiye işlemleri başlatılan
bankalar tarafından eski yöneticiler ve
denetçiler aleyhine aslen açılan ve/veya külli
- 236 halef sıfatı ile takip edilen ve/veya Fon
tarafından kanunî halef ve/veya devir alanı ve

, 22.12.2005

Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

İstanbul

Tel.: (0.212) 249 40 53 – 293 81 77
245 12 93 – 245 12 94
Fax: (0.212) 244 54 52

Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzetpaşa Sokak No. 36/12
Kabataş - İSTANBUL

temellük eden sıfatı ile takip edilen şahsi
sorumluluk davalarında ispat külfeti
davalılara aittir. “
şeklindedir.
4- 5020 sayılı Kanunun 27. maddesinin sonlarında yer alan :
“ Tüm bu mal, hak ve alacaklara ilişkin olarak
açılacak veya açılmış davalarda bu kişiler
Türk Medeni Kanununun 3 üncü
maddesindeki iyiniyet karinesi ile 985 inci
maddesindeki mülkiyet karinesinden ve tüm
RESMİ SİCİLLERE iyiniyetli güven
ilkesinden yararlanamaz”
diyen hüküm de;
- Hem kanunların en erken Resmi Gazetede
yayımlanması TARİHİNDEN İTİBAREN
uygulandıklarını düzenleyen 23.5.1928 tarihli ve
1322 sayılı kanuna aykırı,
- Hem de, tapu kayıtlarının hatalı ve geçersiz
olmasından Devleti sorumlu tutan ve,
“ Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün
zararlardan Devlet sorumludur.”
Diyen MK. 1007/1 kuralı gereğince Devletin
sorumluluğunu muciptir.
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Geçici 2. Maddenin geriye etkili olmak üzere geçersiz
saydığı sicil kayıtları konusunda TK. 39/1, BDDK ve
FON dahil:
“ Üçüncü şahısların, yukarıki madde
gereğince kendilerine karşı hüküm ifade
etmeye başlayan kayıtları bilmediklerine
mütaallik iddiaları dinlenmez.”
Şeklinde olup, tersine hüküm getiren Geçici 2.
maddeyi de, tasarıyı hazırlayan bürokratlarla, yasama
organını da bağlamaktadır. Kanunlarla ticaret
sicillerinin tutulmasını emreden, sonra da GERİYE
ETKİLİ KANUNLARLA sicillerin BDDK. ve FON’u
bağlamayacağını ilan eden Devlet çok yönlü çelişki
içinde olup sorumludur.
193)

Anayasanın 108. maddesi gereğince çok geniş denetleme yetkisi
bulunan Cumhurbaşkanının talimatile Devlet Denetleme
Kurulunun hatalı bulduğu 7 adet özelleştirme, Başbakanın
emrinde çalışan Özelleştirme Yüksek Kuruluna bildirilmiş, izahat
istenmiş ve ayrıca araştırma talebinde de bulunmuştur.

- 238 28.11.2005 tarihli BUGÜN Gazetesinde yer alan haber şöyledir:
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“Devlet Denetleme Kurulunu” ve görevlerini düzenleyen
Anayasanın 108/1. maddesi:
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“ İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli
şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması
amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan
Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği
üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve
sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve
kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu
kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her
düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında,
kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü
inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar. “
şeklinde olup, Devlet Denetleme Kurulu’na çok geniş görevler
verdiğinden suistimal edilen özelleştirmelerle ihaleler de,
sayılamayacak kadar çok ve sürekli olduğundan Devlet
Denetleme Kurulu üyelerinin parasal ve cezai sorumluluğu da
sözkonusudur.
b) Ne kadar özelleştirme yapılmışsa o adette suistimal vardır.
(s..... bz)
194)

27.11.2005 tarihli ZAMAN Gazetesi haberine göre:
“ 2 trilyon liralık kaçak sigaranın sahibi Polis çıktı.”
Bu gazetedeki başka bir habere göre de, 1998 yılında “Erol
EVCİL, Alaattin ÇAKICI, Hayyam GARİBOĞLU” gibi
kimselerin adının geçtiği bir suçta, görevi kötüye kullandığı
gerekçesile eski emniyet görevlisi Adil Serdar SAŞAN’ın,
mahkeme edilmesine izin ancak 2005 Kasımında verilmiştir. Sahte
ABD doları, ruhsatsız silah bulundurmak da suça dahildir.
(P x 100)
- 240 Anayasamızın 40, 105, 125 ve 129. maddeleri Devlet
temsilcilerinin doğrudan dava edilmesini engellediği sürece adalet
yerini bulmaz, Hukuk Devleti lafta kalır + suistimaller de
katlanarak devam eder. HYH.
“ DEVLETİ ÇARHI DENİ VERDİ KAMU MÜPTEZELE,
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ŞİMDİ EDVAB-I SAADETTE GEZEN HEP HAZELE,
İŞİMİZ KALDI HEMAN MERHAMET-İ LEMYEZELE,
YIKILIBDIR BU CİHAN SANMA Kİ BİZDE
DÜZELE.”
195)

Kurumlar Vergisinin % 30’dan % 20’ye indirilmesi girişimi
nedenile 30 Kasım 1005 tarihli haberlere yansıyan ve vergi
kaçakçılığını da dile getiren sayın Başbakan Recep Tayyip
ERDOĞAN’ın açıklamaları şöyledir:
“ 1- 2004 yılında vergi veren mükelleflerin yaklaşık yüzde
60’ı kazanç beyan ederken, yüzde 40’ı zarar beyan
etmiştir.
2- 8.9 katrilyon liralık Kurumlar Vergisinin yüzde 58’ini,
sadece 100 mükellef tarafından beyan etmiştir.
3- Bu 100 mükellefin 19’u KİT’dir.
4- 2,8 katrilyon lira ödeyen KİT’ler toplam verginin yüzde
31’ini beyan etmiştir.
5- Beyanname veren mükelleflerin binde 5’inin, toplam
Kurumlar Vergisinin yüzde 82’sini oluşturan 7,4
katrilyon lira beyan etmiştir.
6- Beyanname verenlerin yüzde 46’sina denk gelen
yaklaşık 210 bin mükellef vergiye tabi matrah beyan
etmemiş durumdadır. “
Sayın Başbakanın açıkladığı vergi kaçakçılığı daha da fazladır.
1998 – 2000 yıllarında kaçırılan verginin ödenmesi gereken
verginin % 98’inin kaçırıldığı basına yansımış ve dilekçelerle
resmi makamlara da bildirilmiştir.
Bu kanun değişikliğinde fakirlik ve işsizlikten kaynaklanan
olumsuzlukların önlenmesi ve daha aydın, olgun ve mutlu bir halk
yetiştirilmesi için geliri az illerimizde vergiler tamamen
kaldırılmalıdır.
- 241 Anayasanın 73/1. maddesinde yer alan ve:
“ Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne
göre, vergi ödemekle yükümlüdür.”
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Diyen emredici hüküm de kişi başına yıllık geliri 658 – 1.000
dolar arasında değişen Doğu ve Güneydoğu illerimizle 5.000 dolar
gelirli diğer illerimizin aynı oranda değil değişik oranlarda vergiye
tabi olmasını gerektirmektedir.
Esasen, fakir illerden sağlanan vergiler bu illerdeki vergi
idarelerinin masrafını dahi karşılamamaktadır.
Bu nedenle:
- Yıllık geliri asgari işçi ücretinden de daha az,
- İşsizliğin yoğun,
- Dolayısile fakirlik ve fakirlikten kaynaklanan
tahsilsizlik ve suçluluğun aşırı,
bulunduğu illerimizde her türlü vergilerin kaldırılması Anayasanın
73. maddesi ile Anayasanın 167/1. maddesinde yer alan ve:
“ Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet
piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve
geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma
sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.”
TBMM. Gündeminde bulunan bu kanun değişikliğinde asgari işçi
ücretlerinden yapılan kesintilerin de, tamamen kaldırılması ve
kayıtsız işçi çalıştırılmasının azaltılması da düşünülmelidir.
1.1.2005 / 31.12.2005 arasında uygulanan asgari işçi ücretleri,
küsurat hariç brüt 488 milyon lira olduğu ve bunun işverene
maliyeti de 594 milyon lirayı bulduğu halde işçinin eline geçen net
paranın 350 milyon liradan ibaret kalması gibi ağır hatanın da
giderilmesi hem vergi adaletine uygun olur, hem kayıtsızlığı
önleyici olur.
- 242Komik asgari ücretlerle kesintileri ve işverene maliyeti şöyledir:
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Arz Talep Kanunu ile vergi adaletine aykırı bu dengesiz vergi
düzenlemesi sebebiledir ki işverenlerin büyük bir bölümü kayıtsız
işçi çalıştırmakta,
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Bir bölümü de hem kayıtsız işçi çalıştırmakta, hem de kayıtlı
işçilere ödediği hakiki ücreti gizleyip asgari ücret esasından
beyanname vermekte ve adaletsizlikler katlanmaktadır.
İstanbul’da 7.000 (yedibin) kadar işçi çalıştıran bir şirket iki
milyar liradan fazla ücret ödediği halde SSK. Ve vergi beyanını
asgari ücret esasından yapmakta ve böylece devlet ihmali
nedenile:
- İşçilerin ihbar ve kıdem tazminatı gibi hakları
azalmakta,
- Hazine de zarar görmektedir.

196)

2 Aralık 2005 tarihli VATAN Gazetesi haberine göre önemli
hisseleri yok pahasına satılan Devlet Şirketi TÜPRAŞ’ın 2005 yılı
9 aylık net karı 537 milyon YTL (537 trilyon lira) olmuştur. Vergi
öncesi yaklaşık 1 katrilyon liradır.
TÜPRAŞ’ın % 5 hissesinin satış bedeli, Tüpraş’ın 3 yıllık
karından daha azdır ve kötü bir idare söz konusudur.

- 244 197)

2.12.2005 tarihli VATAN Gazetesi haberine göre:
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FOTOKOPİ

- 245 Yine 1.12.2005 tarihli Vatan Gazetesi haberine göre 2006 Bütçe
Kanunu görüşülürken TBMM. de:
“ 12 Ekim 2004 yılına kadar yapılan kaçak yapılara su ve
elektrik verilecektir.”
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Yapımı yıllarca süren kaçak binalar belediyelerin gözü önünde
yapılıyor.
- Rüşvet nedenile belediyeler kaçak yapıları
durdurmuyor, yıkmıyor, cezalandırmıyor 3194 sayılı
İmar Kanununun 32 ve 42. maddelerini ihlal ediyor,
- Devlete ait ormanlara da milyonlarca ev ve villalar
yapılıyor, bunlara su, elektrik ve yol hizmetleri de
veriliyor.
- Özetle kanunsuz yaşamak için acemi, cahil ve bazen
fakir vatandaşla Devlet memurları sürekli anlaşıyor,
Hukuk Devleti lafta kalıyor.
Asıl hata, belediye hizmetleri 12 Ekim 2004’le sınırlanmalı ve
tümüne hizmet ve imar verilmelidir.
HER MİLLET LAYIK OLDUĞU İDAREYE SAHİPTİR.
Cehalet, acemilik, ihmal, sorumsuzluk ve cinayet işleseler bile
Devlet İdarecilerini doğrudan sorumlu tutmayan Anayasanın 40,
105, 125 ve 129. maddelerile diğer Memur Kanunlarının kirli
ürünüdür. Devlet temsilcilerinin yetkisi var, sorumluluğu yok.
İlkokul ve liselerde sınıfta kalmak yoktur. Üniversiteler ilmi eser
vermez ve denetlenmez.

- 246 -

Bunca sorumsuzluğun neticelerinden biri katlanarak borçlanmak.
- Neticesi de geri kalmışlık, suçlar, suç çeteleri, isyan,
bölücülük, parçalanmak ve istiklal savaşına zorlanmak.
Biraz irdeler ve danışırsa, AKP İktidarı bu olumsuzlukları ortadan
kaldırır veya azaltır.
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3.12.2005 tarihli haberlere göre:
“ Kapkaç parası PKK’ya gidiyor.”
Büyük ölçüde doğrudur.
Bölücü örgüt PKK, kendi bölücü amacına varmak için haraç
niteliğinde bir tür vergi topluyor. Yunanlıların Ege Bölgesini işgal
ettiğinde mücadeleye girişen Türk çeteler ve Çerkes Ethem de
halktan zorbalıkla tahsille harç-vergi topluyordu.
İşsiz, tahsilsiz ve fakir kapkaççılar da yaşamak için asgari
ihtiyaçlarını kaçak ve yersel eşkıyalıkla sağlamaya çalışıyor. PKK.
daha örgütleniyor, kapkaç artıyor.
Devletin fakirliği ortadan kaldırmaması;
- Fakirliği,
- Dolayısile kapkaç suçlarını,
Artırıyor ve işsizlere iş ve aş yaratmayan Devlet, bu hatalarını çok
daha pahalı ödüyor, “ MİLLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ DE”
tehlikeye giriyor.
İşsizlik ve fakirlik suç işlemek için bir tür mücbir sebep
oluşturduğundan kapkaç fiilleri parasal ve cezai sorumluluk
dışında da kalabilmektedir. Bu görüşün yasal dayanaklarından bir
bölümü şöyledir:
- 247 a) BK. 52/3’e göre:
“ Kendi hakkını vikaye için cebri kuvvete müracaat
eden kimse hal ve mevkie nazaran zamanında
hükümetin müdahalesi temin edilmediği yahut
hakkının ziyaa uğramasını yahut hakkının
kullanılması husususun pek çok müşkül olmasını men
için başka vasıtalar mevcut olmadığı takdirde bir
guna tazminat itasiyle mükellef olmaz.”
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İsviçre Borçlar Kanununun 52. maddesile, Alman Medeni
Kanununun 227-229. maddeleri de Borçlar Kanununun 52.
maddesi doğrultusundadır.
b) Ceza Kanununun 49 ve 50. maddeleri de:
“ Madde 49:
1- Kanunun bir hükmünü veya salahiyetter bir
merciden verilip infazı vazifeten zaruri olan bir
emri icra suretiyle,
2- Gerek kendisinin gerek başkasının nefsine veya
ırzına vukubulan haksız bir taarruzu filhal defi
zaruretinin bais olduğu mecburiyetle,
3- Gerek nefsini ve gerek başkasını vukuuna bilerek
mahal vermediği ve başka türlü tahaffuz imkanı da
olmadığı ağır ve muhakkak bir tehlikeden
muhafaza etmek zaruretinin bais olduğu
mecburiyetle,
İşlenilen fiillerden dolayı faile ceza verilemez.
Bir numaralı bentte gösterilen halde merciinden sadır
olan emir hilafı kanun olduğu takdirde neticesinden
hasıl olan cürme mürettip ceza, emri veren amire
hükmolunur.”

- 248 Madde 50:
49 uncu maddede yazılı fiillerden birini icra ederken
kanunun veya salahiyettar makamın veya zaruretin
tayin ettiği hududu tecavüz edenler cürüm ölüm
cezasını müstelzim ise sekiz seneden aşağı olmamak
üzere hapis ve müebbed ağır hapis cezasını müstelzim
olduğu takdirde altı seneden on beş seneye kadar
hapis cezasıyla cezalandırılır. Sair hallerde asıl suça
müretteb ceza altında birinden eksik ve yarısından
ziyade olmamak üzere indirilir ve ağır hapis, hapse

, 22.12.2005

Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

İstanbul

Tel.: (0.212) 249 40 53 – 293 81 77
245 12 93 – 245 12 94
Fax: (0.212) 244 54 52

Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzetpaşa Sokak No. 36/12
Kabataş - İSTANBUL

tahvil olunur ve amme hizmetlerinden müebbed
memnuiyet cezası yerine muvakkat memnuiyet cezası
verilir.”
şeklindedir.
10 Aralık 1948 tarihli Milletler İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesinin 23, 24 ve 25. maddeleri de:
“ Madde 23:
Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve
elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya
hakkı vardır.
Madde 24:
Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma
müddetinin makul surette tahdidine ve muayyen
devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.
Madde 25:
Analık ve çocukluk özel ihtimam ve yardım görmek
hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya
dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan
faydalanırlar.”
- 249 şeklinde olup, kapkaççılar dahil bütün insanların çalışma, kazanma
ve iyi bir şekilde yaşama hakkı olduğunu, Türkiye dahil tüm
milletlere yüklemektedir. Kendi vatandaşlarına bu imkanı
sağlamayan memleketlerde KAPKAÇ mesleğinin türemesi,
gelişmesi ve sürmesi, Dünyanın en etkin ve en eski kanunu ARZ
TALEP icabıdır.
Türkiye’nin de imzaladığı bu sözleşmeye uyulmadığından kapkaç
suçları artmakta, örgütlenmekte ve PKK. ile de işbirliği
yapmaktadır.
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Yıllık gayri safi milli hasılanın % 90’ını bin şirket ve zengin
alırsa, 70 milyon fakir insan çaresiz kalır.
Hemen hemen tüm gazete haberlerinde olduğu gibi 2.12.2005
tarihli aman Gazetesinde de yazıldığına göre 1997 – 2000 arasında
kurulan ENDÜSTRİ HOLDİNG ve 22 iştiraki 11.800 (onbirbinsekizyüz) gurbetçiden sermaye toplamış, şirket bünyesinde
KAPKAÇLAR başlamış ve Konya’da 39 ceza davası açılmış ilk
501 sanıklı bu ceza davalarını parasal kapkaç sorumluluk davaları
takip etmiş ve bunlar zenginlerimizin KAPKAÇLARIDIR.
En büyük şirketlerin ve bankaların bünyelerinde büyük ölçüde ve
çok sayıda kapkaç vardır ve bu DOĞAL KAPKAÇÇILIK, ahlaki
kurallarla frenlenmemiş insan EGOİZMİNİN ürünüdür.
Zenginlerin sürekli kapkaçları da fakir ve BK. 52/3 manasında
çaresiz fakirlerin kapkaçını muteber hale getirmektedir.
HER MİLLET LAYIK OLDUĞU İDAREYE SAHİPTİR.
CONFÜÇYÜS de diyor ki:
“ BİR MİLLET İYİ İDARE EDİLİYORSA, FAKİRLİK
AYIPTIR.
BİR MİLLET KÖTÜ İDARE EDİLİYORSA
ZENGİNLİK AYIPTIR.”
Türkiye’de zenginlik ayıptır, kurtulmalıyız.
- 250 Geçim sıkıntısında olan ve kendisinin ve bakmakla yükümlü
bulunduğu kimselerin kapkaç yapmaları halinde
cezalandırılmayacağını yahut hafif cezalandırılacağını açıklayan
TCK. 49 ve 50. madde yabancı kanunlarda da yer almıştır.
TCK. 49’un karşılığı yabancı kanunlar şöyledir:
“ İtalyan CK. m. 51, 51; Alman CK. Prg. 32, 34, 35, 228;
Fransız CK. m. 122-4, 122-5, 122-6, 122-7; İsviçre CK.
m. 32, 33; Avusturya CK. m. 3/1, 10/1; Danimarka CK.
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m. 13/1, 13/3, 14, 151; İsviçre CK. m. XIV-1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8; Polonya CK. m. 25/1, 26, 27, 29, 115/18, 318, 319;
Rusya CK. m. 37, 38, 39, 40, 41, 42.”
TCK. 50 karşılığı yabancı kanunlar da:
“ İtalyan CK. m. 55 Alman CK. prg. 33; Avusturya CK.
m. 3/2, 10/2; Danimarka CK. m. 13/2; Polonya CK. m.
25/2, 319; Rusya CK. m. 108, 114. “
şeklindedir.
198)

Halka açık anonim şirketlerin Borsa İdaresine verdiği yasal bilgiye
yollama yapan 9.12.2005 tarihli Cumhuriyet Gazetesi haberine
göre:
- KOÇ HOLDİNG’in “ 9 aylık 2005 yılı net karı 432
trilyon 466 milyar lira” brüt karı ise yaklaşık 900
trilyon liradır.
- ..... Dolar bedelle özelleştirilen ERDEMİR’in 9 aylık
net karı 347 trilyon 194 milyar lira, brüt kar da yaklaşık
700 trilyon liradır.

- 251 199)

2005 Aralık tarihli MÜDAFAA-İ HUKUK Dergisi AB’nin
Türkiye’ye uygulamayı planladığı parçalama ve yok etme
görüşlerile isteklerini başlık haberle yayımlamış olup şöyledir:
“ SÖMÜRGEDE NE VAR, NE YOK ?
1. “ Basını ver kurtul” var.
2. “Yerel yönetimleri ver kurtul” var.
3. “ KİT’leri ver kurtul” var.
4. “ Limanları ver kurtul” var.
5. “Madenleri ver kurtul” var.
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6. “Yargıyı ver kurtul” var.
7. “Eğitimi ver kurtul” var.
8. “Toplumsal güvenliği ver kurtul” var.
9. “ Üniversiteyi ver kurtul” var.
10.“GAP topraklarını ver kurtul” var.
11.“Boğazları ver kurtul” var.
12.“Tarımı ver kurtul” var.
13.“Boğazları ver kurtul” var.
14.“Yerciliği (Laiklik) ver kurtul” var.
15.“Kürt vatandaşları ver kurtul” var.
16.“Kırmızı çizgilerini ver kurtul” var.
17.“Alevi yurttaşları ver kurtul” var.
18.“Ege Denizini ver kurtul” var.
19.“Doğu illerini ver kurtul” var.
20.“Dinini ver kurtul” var.
21.“Ekinini ( Kültür) ver kurtul” var.
22.“Özgür kadınını ver kurtul” var.
23.“Töreni (ahlak) ver kurtul” var.
24.“Bağımsızlığını ver kurtul” var.
25.“Tekçiliğini (Üniter) ver kurtul” var.
26.“Erkini ver kurtul” var.
27.“Kimliğini ver kurtul” var.
28.“Ordunu ver kurtul” var.
29.“Türkçeni ver kurtul” v ar
30.“Atatürk’ünü ver kurtul” var. “
- 252 Bu devlet notlarının ( ) numaralı bölümünde Cumhuriyet Gazetesi
haberi olarak yer alan 10 adet parçalanmayı da içeren Müdafaa-i
Hukuk dergisi haberi bölüm bölüm diğer günlük haberlerde de
tekrarlanmaktadır.
Sekizinci Asırda Orta Asya HORASAN’dan çıkıp 1071
MALAZGİRT zaferinden sonra 1453 İstanbul’un işgali ve
1683’de Viyana’nın kuşatmasını yapan ve üç kıtada 1299 – 1918
yıllarında, AB.nin iki katı büyüklük 20.800.000 km2 hektara
hakim olan Cihan İmparatorluğu Müslüman Türk’ü dört asırdır
süren parçalama ve Anadolu’dan da kovma politikasına rağmen,
AB SEVDASI, işsizlik, aşsızlık, mutsuzluk ve çaresizlik ürünüdür.
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Fakat 27.5.1960 Askeri Darbesinden beri Türkiye’yi idare eden
Hükümetler ve büyük bölümü yasa dışı yıllık trilyon ve
katrilyonlarca kazanç sağlayan bin adet kadar zenginlerimizin
hatasından doğmaktadır.
Hatalar düzeltilirse parçalanma kaçınılmaz olacaktır.
ATATÜRK diyor ki:
“ ÇALIŞMADAN, YORULMADAN,
ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI
ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ
MİLLETLER ÖNCE HAYSİYETLERİNİ VE
DAHA SONRA İSTİKLALLERİNİ
KAYBETMEYE MAHKUMDURLAR! “
Hükümetler ve sivil kuruluşlarla, meslek odaları ve yüz milyar
liradan fazla mevduatı olan 17.007 (onyedibin yedi) zenginimiz
uyarılmalı, uyanmalı:
-

işsizlik,
Fakirlik,
Suistimaller,
Cahillik
- 253 -

önlenmeli, zenginlerimizin canını yakmayacak bir SERVET
VERGİSİ ile Devlet borçları ödenmeli “Milletin Bölünmezliği”
ve istiklalimiz korunmalıdır.
En çok 100.000 (yüzbin) kişiyi aşmayan bu zengin ve İdareye
hakimler uyanmaz ve sayılan hatalar giderilmez ise:
- Kuzey Irak’ta kurulan Kürt devleti Güney doğuimuzla
tamamlanır,
- Heybedi Adaya EKÜMENLİK tanınır,
- LAZAN gider SEVR antlaşması gelir,
- “Milletin bölünmezliği” bölünür,
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- Ve MUSTAFA KEMAL’in işaret ettiği tehlike
gerçekleşir ve:
“İSTİKLALİMİZİ KAYBEDERİZ.”
“ KFSZ’lığı bırak”
Rien n’est beau que ........ MECELLE + LATİNCE
200)

10.12.2005 tarihli Sabah Gazetesi haberine göre, 2005 yılı öğrenci
seçme sınavında 1977 (bindokuzyüz yetmişyedi) adet lisemiz
imtihanda 4 yıllık üniversitelere öğrenci verememiştir.
- 107 genel Lise,
- 213 İmam Hatip Lisesi
sıfırcılardandır.
- 586 öğrencisi olan Diyarbakır Gaffar Okan lisesinden
üniversiteye giren olmamıştır.

- 254 Üniversitelere giriş imtihanlarını kazanamayan ve sıfır çıkan
liselerden bir bölümü İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kalkınmış
illerdendir.
HD. NOTU:
Çok yetersiz ücretle mali sıkıntıda bulunduğundan bu gibi mücbir
sebeple suç işleyenleri cezalandırmayan veya hafif cezalandıran
BK. 50 ile TCK. 48 ve 49 kapsamında kalan ve ilk iş olarak da,
devletin 1960 bütçesinin % 30’u ile Ordu Yardımlaşmayı kuran
27 Mayıs 1960 Askeri Harekatından sonra Türkiye’yi idare
edenlerin inanılmaz hatalı idareleri rey avcılığı ve kişisel menfaat
düsturu ile:
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- SSK. Emekliliğini 38 – 42 yaşına indirmesi, devletin
borçlanmasına neden olmuş,
- Zaman zaman öğrenci af kanunları çıkarmış, zayıf
diplomalıların acemiliklerine neden olmuş, Devlet zarar
görmüş,
- Cahil diplomalı yetiştirmede daha da ileri giderek, ilk
okullarla, liselerde mezuniyet imtihanlarını kaldırmış,
otomatik sınıf geçme usulünü getirmiş,
Ve böylece Üniversite giriş imtihanlarında sıfır çıkan 1977 lisenin
oluşmasına neden olmuştur.
Bu hatalı Devlet idarecilerinin millete yaptığı bu fenalığı
DÜŞMAN yapmaz, aklına gelmez. Türkiye’yi parçalamak isteyen
AB bile bu derece cehalete yol açacak otomatik sınıf geçme
usulünü getirmemiş ve bugüne kadar önermemiştir.
Bugün 2005 yılında, memur sınıfı ile öğrencileri acemi ve cahil
bırakan egoist, sorumsuz ve yüzsüz Devler idarecilerinin yaptığı
fenalıklar, Alman Hukukçusu JHERİNG ifadesile:

- 255 - Yangın ve sellerin,
- Deprem ve kıtlıkların,
- Harp ve düşman işgalinin
Birlikte verdiği zarardan daha fazladır.12 Eylül 1980 yılı
enflasyonu % 115 ve % 125;
- Temerrüt faizi % 5 ve % 10,
- Mevduat faizi % 2 olup, halk parası beş on bankanın
sömürü alanıdır.
- Ancak, günlük 20 – 30 kişinin sol-sağ çatışmalarile
yaralandığı 1980 öncesi hükümetler bu hataların
farkında değil, iktidar kavgasındadır.
Sadece sorumsuzluk ve hata değil,

, 22.12.2005

Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

İstanbul

Tel.: (0.212) 249 40 53 – 293 81 77
245 12 93 – 245 12 94
Fax: (0.212) 244 54 52

Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzetpaşa Sokak No. 36/12
Kabataş - İSTANBUL

- Şuursuzluk, temyiz (ayırt etme) kudretinden
yoksunluk,
- Bir dereceye kadar kafa var fakat tembellik, bilgisizlik,
ilgisizlik, acemilik. “ZALUMEN CEHULA”
29.10.2004 tarihli VATAN Gazetesinde “Türkiye’nin bugünkü
kültürel manzarasını” özetleyen Haşmet BABAOĞLU’nun
yazdığına göre:
“ a) Bir Japon yılda 25 kitap okuyor. Bizde 6 kişiye bir
kitap düşüyor.
b) Bakanlık rakamlarına göre Türkiye genelindeki
kütüphane sayısı 1435. Yani 2 bini bile bulmuyor
kütüphane sayısı. AB ülkesi ülkelerden Almanya’da 11
bin, İspanya’da 5 bin halk kütüphanesi var.

- 256 c) Fransa’daki kütüphanelerde toplam 144 milyon,
bizdeki kütüphanelerde toplam 12 milyon adet kitap
bulunuyor.
d) Bizde bir ayda 100 kitap çıkıyorsa öpüp başımıza
koyuyoruz. Oysa o ay içinde bir AB ülkesinde 500’ün
üzerinde kitap yayınlanmış oluyor.”
e) Türkiye’de 100 küsur tiyatro var. Avrupa’nın tek bir
şehrinde daha fazla tiyatro var.
f) Türkiye’de toplam sinema 500 adet.
g) Türkiye’de 170 kadar müze var, Fransa’da ise 9
binden fazla.
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Odacısından Devlet başkanına kadar, devlette çalışanların hataları
nedenile doğrudan dava edilmelerini engelleyen Anayasanın 40,
83, 102-105, 125 ve 129. maddelerile Memurlar kanununun 13.
maddesi, Bankalar Kanununun 24-6. maddesi ve TK. 275 gibi
hükümler Lise öğretmenlerile müfettişleri göreve zorlamadığından
1977 lise sıfır çıkmıştır.
ATATÜRK diyor ki:
“ ÇALIŞMADAN, YORULMADAN,
ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI
ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ
MİLLETLER ÖNCE HAYSİYETLERİNİ VE
DAHA SONRA İSTİKLALLERİNİ
KAYBETMEYE MAHKUMDURLAR! “

- 257 201)

10.12.2005 tarihli HÜRRİYET Gazetesi haberine göre
“Gümrükte 214 trilyon liralık kaçak” yakalanmıştır.
Devlet hatasıdır.

202)

Banka hortumcularının cezalandırılmasında da doğruluktan
ayrılınmaması, gereksiz şiddetten çekinilmesi, gerekçelerini
özetleyen Filozof CLEOBUL diyor ki:
FOTOKOPİ
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- 258 CLEOBUL’un tarihe geçmiş ve yasalarla Anayasalara ve Uluslar
arası anlaşmalara da yansımış tavsiyeleri diyor ki:
- Doğru ve ölçülü olun,
- Kin ve kıskançlıkla hareket etmeyin.
Tarihte en uzun ömürlü üç imparatorluktan birinin temelini atan
OSMAN GAZİ de diyor ki:
“- Allah buyruğundan gayri iş işlemeyesin;
- Bilmediğini şeriat ulemasından sorup anlayasın, İyice
bilmeyince bir işe başlamayasın;
- Sana itaat edenleri hoş tutasın. Ve askerine in’am ihsan
eksik etmeyesin. Ki insan, ihsanın kuludur;
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- Zalim olma, Alemî adaletle şenlendir ve cihadı
terketmeyerek beni şâdet;
- Ulemaya riayet eyle ki şeriat işleri nizam bulsun;
- Nerede bir ilim ehli duyarsan O’na rağbet, ikbal ve hilm
göster;
- Askerine ve malına gurur getirip şeriat ehlinden uzaklaşma.
Bizim mesleğimiz Allah yolu ve maksadımız Allah’ın dinini
yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir...
Sana da bunlar yaraşır...;
- Daima herkese ihsanda bulun;
- MEMLEKET İŞLERİNİ NOKSANSIZCA GÖR.”

- 259 -

“ DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLER” başlığını taşıyan
Anayasanın 4. maddesinin koruması altında bulunan Anayasanın 2.
maddesine göre de:
“ Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli
dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına
saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve
sosyal bir hukuk devletidir”
Fakat yüksek diplomalı olmasına rağmen kendi meslek kurallarını
dahi iyi bilmeyen devlet temsilcileri, kin ve kıskançlığın da etkisile,
“ ölçü ve doğruluğu” ihlal edip, 4969 ve 5020 sayılı Bankalar
Kanununu yapabiliyor ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 17.
maddesi “İmzaları bankayı ilzam eden (bağlayan) kimselerin
kusurlu işlemlerile bankaya verdikleri zararlarla sınırlı olarak
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sorumlu” olacağını açıkladığı halde UZAN kanunlarında zarar veren
üye, memur, ve hakim ortakların kusursuz ve kusuru da aranmayan
“EŞ ve ÇOCUKLARI ile, kan ve kayın hısımlarını, bunların
evlatlıklarını” da sorumlu tutmuş ve bir HUKUKSUZLUK örneği
vermiştir.
TARİHTE ve halen DÜNYADA benzeri bulunmayan bu HUKUKSUZ
kanunu hazırlayan acemi bürokrasi ile yasama organının hataları
bununla da bitmemiş.

- 260 203)

12 Aralık 2005 tarihli BUGÜN Gazetesi haberine göre “TBMM.
Sağlık Harcamaları” ile ilgili 1130 (binyüzotuz) adet faturada
usulsüzlük tespit edilmiş ve 3 trilyon 141 milyar 491 milyon
liralık zarar önlenmiştir.
Evvela, AHLAKSIZLIK, sonra nisbi fakirlik sözkonusudur.
Yakalanmayan suistimaller de düşünülmelidir.
11.12.2005 tarihli diğer bir habere göre TBMM. üyelerinden biri
veya bazıları “Türk Silahlı Kuvvetleri” Ankara muhafız
alayının, Ankara dışına çıkarılmasını, Meclis içinde de asker
bulundurulmamasını istemiştir.
HD. NOTU:
1) - Bölücülük örneğidir,
- Günahkarları cezalandırmayı azmeden bir ayet diyor ki:
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“ Doğru yolu bulmasınlar da (cehenneme gitsinler)
diye biz onların kalbini mühürledik.”
2) Bölücülük, Türk düşmanlığı, Türkiye’nin kötüye gitmesi,
kalkınmaması, bunun için de Atatürk ilkelerinden ayrılması ve
“İnkilapların, bölünmez bütünlüğümüzün” teminatı
ordunun etkisizleştirilmesi, sürekli istenmiştir ve istenecektir.
Çare;
- İşsizlik ve fakirliği önlemek,
- Cehaleti ortadan kaldırmak,
- Tüm yıllık kazancın onbin kadar dolar milyonerimizin
tekelinden kurtarmak ve gelir dağılımını düzeltmektir.
Bir aileye ait yüzlerce şirketten sadece biri olan TELSİM’in
4 milyar 850 milyon dolar etmesinden kaynaklanan gelir
dağılımı kominizmi davet ettirecek veya iç kavgalarla
Türkiye’yi parçalayacaktır.
- 261 4 milyar 850 milyon dolar bir TELSİM’in bedeli 2005 yılında
yıllık net ücreti 4 milyar 200 milyon liradan ibaret yüzbin
işçinin gelirine eşittir.
% 10 – 29 enflasyon ortamında % 180 temerrüt faizi
uygulayan bankalarımızdan on adedinin 2005 kazancı
12 katrilyon lira kadar olup:
10.000.000.000 : 420.000 = 238.100 adet işçinin gelirine
eşittir. SULH İÇİNDE BİR ARADA YAŞAMAMIZ zordur.
204)

14.12.2005 tarihli Milliyet Gazetesi haberine göre TELSİM’in
4 milyar 550 milyon dolar bedelle İngiliz VODAFONE Şirketine
satılması neticesinde TMSF’nin UZANLAR’dan tahsilat toplamı 6
milyar 152 milyon dolar olmuştur.
İmar Bankası yöneticilerile hakim ortaklarını,
- Bunların birçok şirketlerile çalışanlarını,
- Kan, kayın hısımlarile evlatlıklarını,
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sadece alacaklı TMSF’nin hesapladığı, ancak ispat etmediği ve
karine olarak alacaklı saydığı, borçlu olmadığını UZANLARLA,
diğer sorumlulara yükleyen 5026 sayılı kanuna dayalı 7,552
katrilyon lira ve faizlerinden oluşan alacağa karşılık satılan UZAN
Şirketleri 14.12.2005 tarihli Milliyet Gazetesinde şöyledir:

FOTOKOPİ

-262HD. NOTLARI

:

7,552 katrilyon anapara alacakla 6183 sayılı Kanunun 51.
maddesine dayalı faiz tahsiline girişen TMSF. Ve dayanak aldığı
4969, 5020 sayılı kanunlar tarihte ve halen Dünyada benzeri
bulunmayan hatalarla doludur.
4389 sayılı Bankalar Kanununu değiştiren ve UZAN
KANUNLARI diye bilinen 12.8.2003 tarihli 4969 sayılı kanunun
Geçici 2. maddesi ile 12.12.2003 tarihli ve 5020 sayılı kanunun
ihlal ettiği emredici temel kanunlar ile Anayasa kurallarının ve
milletlerarası anlaşmaların bir bölümü aşağıdadır:
1)

Bankalar Kanununun 14/5-c maddesi gereğince
FON “yönetim ve denetimi kendisine intikal
eden bankada mevduat sahipleri ile diğer
alacaklıların haklarını korumak” amacile,
takdir ettiği miktar üzerinden eğitime katkı payı
bir iki milyon lira hariç hiçbir dava harcı
ödemeksizin ve TEMİNAT VERMEKSİZİN

, 22.12.2005

Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

İstanbul

Tel.: (0.212) 249 40 53 – 293 81 77
245 12 93 – 245 12 94
Fax: (0.212) 244 54 52

Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzetpaşa Sokak No. 36/12
Kabataş - İSTANBUL

tedbir ve ihtiyati haciz kararları alabilmekte,
HUMK. 109 gereğince, tedbirden sonra en geç 10
gün içinde dava açmak zorunlu olduğu halde
tedbir kararı alan FON’un dava süresini 6 aya
kadar uzatabilen 4969 sayılı Kanunun Geçici 2.
Maddesinde bu dava açma süresini bir yıl
olarak da kullanabilmektedir.
2) FON’un harçsız ve teminatsız tedbir talebini
Geçici 2. Madde gereğince sulh ceza mahkemesi,
en geç “ 24 saat içinde sonuçlandırmak”
zorunda olup “gecikmesinde sakınca görülen
hallerde Cumhuriyet başsavcılıkları” da 24
saat içinde dondurma (tedbir) kararı verebilmekte
ve durumu 24 saat içinde esas görevli sulh ceza
mahkemesine bildirmek zorunda bulunmaktadır.

- 263 Oysa:
a)

Anayasanın 36/1. Maddesi “ Herkes,
meşru vasıta ve yollardan
faydalanmak suretiyle yargı mercileri
önünde davacı veya davalı olarak
iddia ve savunma hakkına sahiptir.”
Şeklinde olup, savunmasız ve 24 saat
içinde tedbir kararı getiren ve bu tedbiri
sorumlu zarar verenin işle ilgisiz eş ve
çocuklarına da yansıtan Geçici 2.
Madde Anayasaya aykırıdır.
Anayasanın 40/1. Maddesi “ Anayasa
ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal
edilen herkes, yetkili makama
geciktirilmeden başvurma imkanının
sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.”
dediğine göre, 24 saat içinde verilmesi
zorunlu tedbir kararından önce, en
azından kanunsuzluğu HUMK. 238

, 22.12.2005

Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

İstanbul

Tel.: (0.212) 249 40 53 – 293 81 77
245 12 93 – 245 12 94
Fax: (0.212) 244 54 52

Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzetpaşa Sokak No. 36/12
Kabataş - İSTANBUL

manasında açık eş ve çocukların
savunma hakkı gasp edilmiş olmaktadır.
b) Zarar verdiği ileri sürülen bankacı ile
zarar vermediği bilinen eş ve çocuklarını,
FON’un müracaatından itibaren 24 saat
içinde HABERSİZ ve SAVUNMASIZ
sorumlu sayıp, tüm mallarına ihtiyati
tedbir ve haciz öngören Geçici 2. Madde
her kişinin savunma hakkına sahip
olduğunu vurgulayan 1948 tarihli
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin
6 ve 13. Maddelerine de aykırıdır.

- 264 c)

Anayasanın 138/1. Maddesi
“ Hakimler, görevlerinde
bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve
hukuka uygun olarak vicdani
kanaatlerine göre hüküm verirler.”
dediğinden 24 saat içinde karar emrini
veren Geçici 2. Madde 138. Maddeye de
aykırıdır.
hakim 24 saat içinde iddiaları ve delilleri
gereği gibi inceleyemez, zorlanır, hakim
olmaktan çıkar, tedbir isteyen idarenin
(Hükümetin) kulu olur.

d)

Genel olarak tümü acil tedbir ve ihtiyati
haciz konularını düzenleyen HUMK. 101
- 113A ile İİK. 257 - 266 hükümleri de
mahkemelere karar verme süresini
sınırlamamış bulunduğundan “ 24 saat
içinde tedbir kararı verme zorunluğu”
getiren Geçici 2 madde, genel tedbir
kurallarına aykırılık nedenile de hatalıdır.
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3) Bankalar Kanunu gereğince FON’un kendi takdirine
göre banka alacaklılarına ödediği veya ödenmesini
yüklendiği borç miktarını mahkeme hatalı banka
yöneticilerile hakim ortaklara yüklemekte ve bu bedel
tahsil edilinceye kadar esas sorumlularla eş ve
çocuklarının malları üzerinden tedbir kararları devam
etmekte mülkiyet hakkını engellemektedir.
4) FON’un aldığı tedbir kararı ve bir yıl içinde açtığı dava
kısmen veya tamamen reddedilip hatalı tedbir ve dava
nedenile banka yöneticilerinin eş ve çocuklarının
uğradığı zarardan sorumlu FON, İİK. 82 gereğince
Devlet malları haczedilemediğinden tazminatın tahsili
yıllarca sürüncemede kalabilmektedir.
- 265 5) FON, MK. 6 ve HUMK. 179 ile Bankalar
kanununun 17. maddesi gereğince sorunlu bankanın
HANGİ ŞUBESİNDE, HANGİ YETKİLİLERİN
zarar verdiğini ve ne kadar zarar verdiğini de
açıklamaya mecbur olduğu halde, HUMK.
287 - 290 gereğince mecbur olduğu hiçbir yazılı
belge de ibraz etmeksizin, dilediği miktar
üzerinden davalar açmak ve tedbir almak suretile
de hataya düşmekte ve Anayasanın 36. Maddesine
dayalı savunma hakkını ihlal etmektedir.
6) FON Bankalar Kanununun 14-4-c maddesi
gereğince teminatsız ve harçsız ihtiyati haciz ve
tedbir kararı alıp davalar açabildiği halde, aleyhine
tedbir alınan banka yöneticilerile eş ve çocukların
tedbir ve haczin kaldırılması için HUMK. 111 ve
İİK. 263 gereğince iddia konusu tüm borçları için
teminat vermek zorunda olması da, Anayasanın
eşitlik prensibine ve dava hakkını koruyan 36.
Maddesine aykırı düşmektedir.
7) Bankalar Kanununun 17/1. Maddesi hatalı banka
yöneticileri ile kusurlu hakim ortakları “Bankaya
verdikleri zararlarla SINIRLI OLARAK”
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sorumlu tuttuğu ve müteselsil sorumluluğa
gitmediği halde, Geçici 2. Madde zarar verenlerin
eş ve çocuklarının sorumluluğu için KUSUR
aramadığı gibi eş ve çocukları kusurlu ana ve
babanın verdiği zararların tamamından da
müteselsilen sorumlu tutmuş, çelişkiye düşmüştür.
8) 17/1. Madde gereğince bankaya zarar veren yönetici
ve hakim ortaklar KUSURLU DEĞİLSE, sorumlu
tutulmadığı halde, Geçici 2. Madde, eş ve çocuklar
kusursuz da olsa sorumlu tutmuş ve BK. 41 - 60
gereğince sorumluluğun temeli KUSUR yönünden
de çelişki doğmuştur.
- 266 9) Medeni Kanunun 9. Maddesi ile ve Borçlar
Kanununun 54. Maddesine göre, Reşit Olmayan
veya reşit olmakla beraber TEMYİZ KUDRETİ
bulunmayan kimseler haksız fiil ve akde
muhalefetten sorumlu tutulmadığı halde, Geçici 2.
Madde temyiz kudreti olmayan eş ve çocukları
sorumlu tutmak suretile de çelişkiye neden olmuştur
10)HUMK. 1 - 8 hükümleri ile TK. 3, genel olarak
davanın konusu ve niteliği bakımından Asliye
Hukuk Mahkemeleri ile Sulh Mahkemelerini ve
Ticaret Mahkemelerini, uzmanlık alanına göre ayrı
ayrı görevlendirdiği halde Bankalar Kanunu ile
Geçici 2. Madde, tamamı ticari olan banka
işlemlerinden doğan davaları, uzman olmayan Sulh
Ceza Mahkemeleri ile Asliye Ceza Mahkemesine
yüklemiş ve hatalı kararlara zemin hazırlamış,
yasama organı sorumlu düşmüştür.
11) “ Çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve eğitimi için
zorunluluk varsa hakim, ana ve babaya
belirlediği miktarlarda çocuğun diğer mallarına
da başvurma yetkisini tanıyabilir.“ diyen MK.
356/2 gereğince, çocuğun malları kendi fevkalade
ihtiyacı için bile ancak hakim iznile
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harcanabilirken, temyiz kudreti dahi bulunmayan
çocuğun ana ve babasının bankaya verdiği zarardan
çocuğu sorumlu tutan Geçici 2. Madde, MK. 356/2
ile de çelişkili ve kamu yararına aykırıdır.
12) FON temsilcilerinin, KUSURLU işlemlerile
verdikleri zarardan Anayasanın 40 ve 129.
Maddeleri ile TK. 275 gereğince sadece Devlet
sorumlu olduğu halde, anne ve babasının bankaya
verdiği zarardan kusursuz çocukların sorumlu
tutulması da başka bir ağır hatadır.
- 267 13) Borçlu mallarının paraya çevrilmesini icra
dairelerine bırakan İİK. 123 - 134 hükümlerile
Devletin alacaklarının tahsilini haciz ve cebri satış
yoluna bırakan 6183 sayılı Kanunun 54 - 75.
maddelerine mukabil alacaklı FON’un elindeki
malları kendi iradesile satması ve hatta malları
kendine mal etmesini düzenleyen Bankalar Kanunu
da çelişkilidir.
14) Anne ve babasının bankaya verdiği zarardan
kusursuz çocukların sorumlu tutulması dava hakkını
düzenleyen Anayasanın 36. Maddesine de aykırıdır.
15) MK. 418/3 de yer alan ve:
“ ...Menfaati kendisine vasi atanacak
kişinin menfaati ile önemli ölçüde
çalışanlar veya onunla aralarında
düşmanlık bulunanlar” ‘ın
kayyım tayin edilemeyeceğini düzenleyen emredici
kural da bankaya zarar veren bir kimsenin
sorumluluğunun velayet altındaki küçüklere
yüklenmemesini evleviyetle gerektirir. Bu nedenle
de, velayet altındaki çocukları, banka yöneticisi
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veya hakim ortağı kişilerin sorumluluğunu
çocuklara da yükleyen Geçici 2. Madde hatalıdır.
16) Eş ve çocukların sorumluluğunda İİK. 82
sınırlarının aşılması da insan haklarına aykırıdır.
17) Bir bankanın batmasından ve iflasından, Bankalar
Kanununun 13. Maddesi gereğince bankaları her
gün ve her an denetlemekle yükümlü BDDK. ve
yeminli banka murakıpları da ihmal ve kusurları
oranında sorumlu olup, TK. 275 ile BK. 50/1
hükümleri de bu doğrultuda bulunduğu halde, batan
- 268 bankalar aleyhinde BDDK. ve FON’un murakıpları
sorumlu tutulmamış ve sorumluluğu kusurlu banka
yöneticilerile, kusur şartı aranmaksızın ve kanunen
kusurlu sayılan hakim ortaklara, KUSURSUZ EŞ
ve ÇOCUKLARINA uygulanmakla yetinilmiştir.
Bu da hukuk devletini düzenleyen Anayasanın
3 ve 5. Maddeleri ile Devlet memurlarının ihmal ve
diğer kusurlarından sorumluluğu düzenleyen TCK.
228 - 240 ve Anayasanın 40 ve 129. Maddeleri
gereğince Devletin sorumluluğunu gerektiren bir
davranış olmuştur.
18) 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14/ 5-b-bb.
Maddesi ile 4969 sayılı Kanunun Geçici 2.
Maddesinde, bankaların mali sıkıntıya düşmesinden
sorumlu tutulan ve “Yönetim ve denetimini
doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya
birlikte elinde bulunduran ortaklar” olarak tarif
edilen HAKİM ORTAKLAR kavramı da, bankalar
dahil, tüm anonim şirketlerde genel kurulun oy
çokluğu ile karar alabilmesi KAÇINILMAZ
PRENSİBİNE AYKIRI, BİLİNÇSİZ VE
SORUMLULUĞU KUSUR-ZARAR İLLİYET
İLİŞKİSİNE BAĞLAYAN DÜNYA
MEVZUATINA AYKIRI bir düzenlemedir.
19) Bankalar Kanunu ile bu kanuna ekler yapan 4969 sayılı
kanunun neden olduğu diğer bir çelişki ve haksızlık da,
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Bankalar Kanununun 24- 6 maddesile diğer bazı
maddelerine göre, FON’un bir bankaya atadığı yönetim
ve denetim kurulu üyelerinin bankaya verdiği zarar
nedenile açılacak davalar zarar veren, mesela banka
parasını zimmetine geçiren FON üyesine değil de,
FON aleyhine açılmış sayılması, buna mukabil
bankaya zarar veren özel yönetici ve hakim ortakların
doğrudan dava edilebilmesi ve ilaveten bu özel
davalıların KUSURSUZ, “eş ve çocuklarının” da
sorumlu tutulmasıdır.

- 269 12.12.2003 TARİHLİ 5020 SAYILI KANUNUN EK. 2.
MADDESİ İLE DİĞER BAZI MADDELERİNİN NEDEN
OLDUĞU HATALAR AŞAĞIDADIR:
a- Ek. 2. Maddede yer alan ve “sınırlı ayni haklar, kira,
yayın, marka, hasılat kirası, hizmet ve vekalet, kredi
kartı, banka teminat mektupları, kabul kredileri ve
avaller” den oluşan bir bölümü Devletin sorumluluğunda
tutulan çeşitli sicillere de kayıtlı ve ayrıntılarile birlikte
55 tür sözleşmeyi kapsayan 9 grup sözleşmenin;
- SÖZLEŞMELERDE TARAF ÜÇÜNCÜ
ŞAHISLARI DA KAZANILMIŞ HAKLARDAN
YOKSUN bırakacak şekilde,
- Geriye de etkili olarak GEÇERSİZ sayılması,
- TARİHTE VE DÜNYA HUKUKUNDA BENZERİ
BULUNMAYAN,
- ANAYASALARLA İNSAN HAKLARI ANLAŞMALARINA
DA AYKIRI,
- YARGI YETKİSİNE DE TECAVÜZ teşkil eden,
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Bir HUKUKSUZLUKTUR. Bu kuralsız kuralla ihlal
edilen Anayasa hükümlerile diğer emredici kanunlardan
bir bölümü şöyledir:
1)

Evvela, 5020 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce
yapılan bu 7 grup sözleşmenin herbiri, ancak
imzalandıkları TARİHTE GEÇERLİ
KANUNLARDAKİ sakatlık sebeplerinden birile
ve sadece MAHKEME KARARLARI ile geçersiz
sayılabilir. 5020 sayılı Kanundan önce
gerçekleştirilen sözleşmelerin daha sonra yapılan
bir kanunla geçersiz sayılması, 5020 sayılı Kanunu
-270 -

yapan yasama organının ÖNCEKİ kanunlara göre
gerçekleştirilen sözleşmelerin geçersizliğini saptamaya
tek yetkili yargı organının sahasına TECAVÜZ teşkil
eder, 5020 sayılı Kanunun Ek. 2. Maddesi Anayasaya
aykırıdır. Zira, Anayasanın 7. Maddesi gereğince
“yasama yetkisine” sahip Türkiye Büyük Millet
Meclisi ise de, Anayasanın 9. Maddesine göre bir
sözleşmenin geçerli olup olmadığını tespit dahil,
“ Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız
mahkemelerce kullanılır.”
Bu nedenle 5020 sayılı Kanundan önceki yasalara göre
yapılan ve kısmen MK. 7 gereğince aksi ispat
edilinceye kadar geçerli resmi belge tapu ve gemi
sicillerile Ticaret Sicillerine de yansıyan ve bu
yönlerden de Devlet garantisinde bulunan 9 grup
sözleşmeyi, geriye de etkili olmak üzere geçersiz sayan
Ek. 2. Madde yargı yetkisini mahkemelere veren
Anayasanın 9. Maddesine aykırı olup değiştirilmesi
veya Anayasa Mahkemesinde iptali zorunludur.
26.12.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5020
sayılı Kanunun 31. Maddesi de “ Bu Kanun yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.” Demek suretile, ÖNCEKİ
birçok sözleşmenin geçersizliğini ilan eden Ek. 2.
Maddenin ancak 26.12.2003 gününden sonra yapılacak
sözleşmelerde uygulanabileceğini, bu tarihten önceki
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sözleşmeleri kapsamasının çelişki olduğunu
kanıtlamaktadır.
Sözleşme tarihinde Kanun yürürlükte olacak ki,
sözleşmeler uygun yapılsın. Yapılan sözleşmelerin
ileride çıkacak bir kararla geçersiz sayılması ihtimali
işleri kilitler.

- 271 Anayasanın
“DEĞİŞTİRİLEMEYECEK
HÜKÜMLER”ni sayan 4. Maddesinin kapsamına
alınan Anayasanın 2. Maddesi de “Türkiye
Cumhuriyetini adalet anlayışı içinde insan haklarına
saygılı ...... sosyal bir Hukuk Devleti” olarak
nitelediğinden, bu emredici kurala bağlı yasama
organının önceki kanunlara göre yapılan ve bir bölümü
EK RESMİ DEVLET GÜVENCESİ amacile sicillere
de kaydedilen sözleşmeleri, sonraki bir kanunla geçersiz
sayılama yetkisi yoktur. Aksi halde, Anayasanın
DEĞİŞTİRİLEMEZ hükümlerine de aykırılık doğar.
Değiştirilemez hükümlerden biri olan 2. Maddenin
gerekçesinde yer alan ve “ ... bizzat Devletin koyduğu
HUKUK KURALLLARINA uyacağını “ açıklayan
dayanak da, ÖNCEKİ kanunlara göre yapılan
sözleşmelerin ancak, o zaman yürürlükte bulunan
kanunlara göre DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİNİ, bu
sözleşmelerin geçerli olup olmadığını saptamayı
içerecek bu DEĞERLEMENİN de Anayasanın 9.
Maddesi gereğince sadece mahkemelerce
yapılabileceğini kanıtlamaktadır.
Nasıl ki dirence (temerrüt) faizlerini artıran bir kanun,
Resmi Gazetede yayımlanmasından önceki temerrüt
devrelerine uygulanamaz, bu devrelerin faizleri düşük
tutulursa, sözleşme özgürlüğünü düzenleyen Anayasanın
48. Maddesile Borçlar Kanununun 19 ve 20.
Maddelerinin koruması altında imzalanan ve bazıları
sicillere de kaydedilen sözleşmelerden bir bölümü, daha
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sonra yürürlüğe giren bir kanunla ve bir yargı kararı da
olmaksızın geçersiz sayılamaz. Aksi halde bu sakat
kanunu yapan Yasama Organı ile temsil ettiği Devlet,
Türkiye’nin bir HUKUK devleti olduğunu açıklayan
Anayasanın 2. Maddesi ile Devletin sorumluluğunu
düzenleyen 40, 125 ve 129. Maddeleri gereğince
sorumlu tutulur.

- 272 Anayasanın 11. Maddesinde yer alan ve:
“ Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve
yargı organlarını, idare makamlarını ve
diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel
hukuk kurallarıdır.
Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.”
Diyen emredici kural da Devletin yasalarla bağlı
olduğunu, kişilerin müktesep haklarını bir kanunla
kaldıramayacağını vurgulamaktadır.
2)

“Çalışma ve sözleşme hürriyetini” düzenleyen ve
“Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme
hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak
serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin milli
ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlarına uygun
yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde
çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.” Diyen
Anayasanın 48. Maddesi ile “Devlet, para, kredi,
sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve
düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri
alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak
tekelleşme ve kartelleşmeyi önler” diyen Anayasanın
167/1. Maddesi ve temelini bu hükümlerden alan (BK)
Borçlar Kanununun 19 ve 20. Maddeleri de
bankalara zarar veren yöneticilerle hakim ortakları,
“ eş ve çocukları” dahil tüm kişilerin sözleşmeler
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yapılmasında özgür olduklarını emrettiğinden bu
Anayasal hakkın bir kanunla yok edilmesi Anayasaya
aykırı ve geçersiz olup, bu anlaşmazlıklardan doğacak
zararlardan Devlet sorumludur (Ay. M. 40, 125 ve
129).

- 273 3)

Ayrıntılarile 35 türden fazla sözleşmeyi kapsayabilecek
7 grup sözleşmenin GERİYE DE ETKİLİ olmak üzere bir
kanunla (Ek Madde 2) geçersiz sayılması ayrıca, yeni
kanunlarla getirilen daha ağır yaptırımların daha önce
yapılan sözleşmelere uygulanmayacağını açıklayan
Anayasanın 38/1. Maddesine de aykırı olup Devlet
sorumluluğu da söz konusudur.
4) Anayasanın 38/5. Maddesi gereğince “ceza
sorumluluğu şahsi” olduğundan bir bankaya zarar
veren yöneticilerle hakim ortakların sorumluluğunu
düzenleyen kanunların, bu arada Ek. 2. Maddenin
hatalı bankacılarla ilişkiye girmiş kusuru da ispat
edilmemiş ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN KAZANILMIŞ
HAKLARININ MAKABLİNE ŞAMİL olarak zarara
uğratılması da Anayasanın 38/5. Maddesine aykırı ve
Devletin sorumluluğuna nedendir.
5) Banka yöneticilerile hakim ortaklarının yasalara
aykırı işlemlerinden:
- Bankada görevli bulunmayan ve zarar verme
İHTİMALİ de olmayan,
- Bir kusuru da ileri sürülmeyen ve ispatlanmayan
“eşlerle”
- MK. 9 ve 10 gereğince fiil ehliyeti ve temyiz
kudreti de bulunmayan ve “ Fiili işlediği zamanda
onbir yaşını bitirmemiş olanlar hakkında
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takibat yapılamaz ve para cezası verilemez.”
Diyen TCK. 53/1’e göre adam öldürse bile
cezalandırılamayan, “çocukların” sorumlu
tutulması ve taraf olduğu anlaşmaların geriye de
etkili olmak üzere geçersiz sayılması da bu
emredici kanunlara aykırıdır. 5020 sayılı Kanun
çocuklarla ilgili bölümü evlatlıklar kan ve sıhri
hısımlar için de geçerlidir.
- 274 6) 5020 sayılı Kanunun 27/5. Maddesinin sonlarında yer alan
ve:
“ Tüm bu mal, hak ve alacaklara ilişkin olarak
açılacak veya açılmış davalarda bu kişiler Türk
Medeni Kanununun 3 üncü maddesindeki iyiniyet
karinesi ile 985 inci maddesindeki mülkiyet
karinesinden ve tüm RESMİ SİCİLLERE
iyiniyetli güven ilkesinden yararlanamaz”
diyen hüküm de;
- Hem kanunların en erken Resmi Gazetede yayımlanması
TARİHİNDEN İTİBAREN uygulandıklarını düzenleyen
23.5.1928 tarihli ve 1322 sayılı kanuna aykırı,
- Hem de, tapu kayıtlarının hatalı ve geçersiz olmasından
Devleti sorumlu tutan ve,
“ Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün
zararlardan Devlet sorumludur.”
Diyen MK. 1007/1 kuralı gereğince Devletin
sorumluluğunu muciptir.
Geçici 2. Maddenin geriye etkili olmak üzere geçersiz
saydığı sicil kayıtları konusunda TK. 39/1, BDDK ve FON
dahil:
“ Üçüncü şahısların, yukarıki madde gereğince
kendilerine karşı hüküm ifade etmeye başlayan
kayıtları bilmediklerine mütaallik iddiaları
dinlenmez.”
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7)

Şeklinde olup, tersine hüküm getiren Geçici 2. maddeyi de,
tasarıyı hazırlayan bürokratlarla, yasama organını da
bağlamaktadır. Kanunlarla ticaret sicillerinin tutulmasını
emreden, sonra da GERİYE ETKİLİ KANUNLARLA
sicillerin BDDK. ve FON’u bağlamayacağını ilan eden
Devlet çok yönlü çelişki içinde olup sorumludur.
- 275 Ana ve babanın bankaya verdiği zarar nedenile MK. 9 ve
10 gereğince FİİL EHLİYETİNDEN YOKSUN ve TCK.
53/1 gereğince adam öldürse veya hırsızlık yapsa dahi
CEZASI BULUNMAYAN “çocukları” sorumlu tutan
Geçici 2. Madde, aileyi koruyan Anayasanın 41. Maddesi
ile İnsan Hakları Sözleşmelerine de aykırıdır.
a) Anayasanın 41. Maddesine göre:
“ Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle
anının ve çocukların korunması ve aile
planlamasının öğretimi ile uygulanmasını
sağlamak için gerekli tedbirleri alır,
teşkilatı kurar.”
5020 sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi ise Anayasa
gereğince özel olarak Devletçe KORUNACAK
“Ana ve temyiz kabiliyeti (ayırt etme yeteneği)
bulunmayan çocukları”HİÇBİR KUSUR ŞARTI
DA ARAMAKSIZIN, banka ortağı veya yöneticisi
baba ve eşin bankaya verdiği zarardan sorumlu
tutmakta ve Anayasanın ihlali suçuna neden
olmaktadır.
b)

10 aralık 1948 tarihinde New York’ta imzalanan ve
Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi’ nin 25. Maddesi de:
“ Analık ve çocukluk özel ihtimam ve
yardım görmek hakkını haizdir. Bütün
çocuklar, evlilik içinde veya dışında
doğsunlar, aynı sosyal korunmadan
faydalanırlar.”
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Şeklinde olup, banka ortağı veya yöneticisi baba,
ana ve kocanın kusurundan, kusursuz eşlerle
çocukları sorumlu tutan Geçici 2. Maddenin,
İnsan Haklarına aykırı ve Devletin sorumlu
olduğunu kanıtlamaktadır.

- 276 c)

1959 tarihli ÇOCUK HAKLARI
BİLDİRGESİ’nin 8 ve 9. Maddeleri de:
“ İLKE 8- Çocuk, her koşulda korunma
ve yardımdan ilk yararlanacaklar
arasındadır.
İLKE 9- Çocuk, her türlü ihmal, zulüm
ve sömürgeye karşı korunur. “
Şeklinde olup, bu prensibin tersini düzenleyen
KUSURSUZ çocukları bankalarda görevli veya
ortak ana ve babalarının bankaya verdiği
zarardan sorumlu tutan 4969 sayılı Kanunun
acemilik ürünü olduğunu göstermektedir.

d)

1948 tarihli İnsan Hakları Beyannamesinin 17.
Maddesi de:
“ 1- Her şahsın tek başına veya başkalariyle
birlikte mal ve mülk sahibi olmak
hakkını haizdir.
2- Hiç kimse keyfi olarak mal ve
mülkünden mahrum edilemez. “
şeklinde olup, kusurlu bankacıların,
KUSURSUZ EŞLERİ ile çocuklarının mallarına
el koyan Kanunların insan haklarına da aykırı
olduğunu kanıtlamaktadır.
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- 277 8)

Bankaya zarar veren ana ve babaya karşı çocukları
koruyan Medeni Kanun da söz konusu olup, başlıcaları
şöyledir:
Madde 246 : “ Eşlerden her biri, kendi
borçlarından bütün malvarlığıyla
sorumludur.”
Yani eşler ancak KENDİ BORÇLARINDAN sorumlu
olup, diğer karı veya kocanın borçlarından sorumlu
değildir.
Madde 345: “ Çocuk ile ana veya baba arasında ya
da ana ve babanın menfaatine olarak
çocuk ile üçüncü kişi arasında
yapılacak bir hukuki işlemle çocuğun
borç altına girebilmesi, bir kayyımın
katılmasına ve hakimin onayına
bağlıdır.”

Bu madde, bir yazılı sözleşme ile dahi çocukların ana
babasına borçlanmasını veya ana ve babasının üçüncü
şahıslara olan borçlarını yüklenmesini hakim nezaretinde
kayyım tayinine tabi tuttuğundan, banka yöneticisi veya hakim
ortağın bankaya verdiği zarardan çocukların da sorumlu
tutulmasını öngören Geçici 2. Madde MK. 345 emrine aykırı
ve geçersizdir.
Madde 352: “ Ana ve baba, çocuk mallarının gelirlerini
öncelikle çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve eğitimi için;
hakkaniyete uyduğu ölçüde de aile ihtiyaçlarını karşılamak
üzere sarfedebilirler.”
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Başka bir ifade ile, ana ve baba çocukların mallarını ancak
çocuğun yararına kullanabilir ve bankaya olan borçlarının
ödenmesinde kullanamazlar.

- 278 Madde 356: “ Ana ve baba, faiz getiren yatırım veya
tasarruf hesabı açılmak üzere ya da açıkça ana ve babanın
kullanmaması koşuluyla çocuğa yapılan kazandırmaların
gelirlerini kendi menfaatlerine sarfedemezler.”
Bu maddeye göre de, bankaya zarar veren ana ve babanın
sorumluluğunu çocuğun yüklenememesi ve Geçici 2.
Maddenin çocuk haklarına aykırı sayılması evleviyet icabıdır.
Madde 360/1: “Ana ve baba, çocuğun mallarını
yönetmekte her ne sebeple olursa olsun
yeterince özen göstermezlerse hakim,
malların korunması için uygun önlemleri
alır.”
Yani ana babanın bankaya verdiği zarardan çocuğun sorumlu
tutulamaması MK. 360/1’in de emri gereğidir.
Bankaya zarar veren yöneticilerle hakim ortakların bankaya
verdiği zarardan, banka ile hiçbir ilişkisi bulunmayan “eş ve
çocukları da” sorumlu tutan Geçici 2. Maddenin
geçersizliğini ve emredici temel yasalara aykırı olduğunu
gösteren diğer bir hüküm de, mirasın reddini düzenleyen ve:
“Ölüm tarihinde miras bırakanın ödemede aczi
açıkca belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras
reddedilmiş sayılır.”
Diyen MK. 605/2 kuralıdır.
Bankaya zarar verdiği iddiasıyla trilyonlarca lira tazminatla
ve suç duyurusu yolu ile dava edilen banka yöneticilerile
hakim ortakların borca batak olduğu, başka delile gerek
kalmaksızın, HUMK. 238 gereğince maruf ve meşhur olup
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kanıtlanmış sayılır. Bu nedenle de, EŞ VE ÇOCUKLARA
YÖNELİK hiçbir kusur şartı aranmaksızın, bankaya
verilen zararlardan zarar verenin “eşi ve çocukları” nın da
sorumlu tutulması,
- 279 MK. 605/2’ye de aykırıdır. Hatta, MK. 617 gereğince “eş ve
çocuklara” yüklenen sorumluluğa itiraz hakları da
savunulabilir.
Ana ve babanın müşterek velayetinde bulunan çocuğu koruyan
bunca emredici Medeni Kanun hükümleri ile ana ve babasın
bankaya verdiği zarardan çocukları da sorumlu tutan Bankalar
kanunu çatışmasında, ÇOCUKLARA ÖZEL OLUP, Anayasa
ve Milletlerarası Anlaşmalar doğrultusunda bulunan Medeni
Kanun kurallarının uygulanması ve çocukların sorumlu
tutulmaması Hukuk Devletini tarif eden ve:
“ Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli
dayanışma ve ADALET ANLAYIŞI İÇİNDE,
İNSAN HAKLARINA SAYGILI, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel
ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir
hukuk Devletidir.”
Diyen Anayasa’nın 3. Maddesinin emredici hükmünün de
Gereğidir.
“Devletin temel amaç ve görevlerini” düzenleyen ve:
“ Devletin temel amaç ve görevleri, Türk
Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü,
ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve
demokrasiyi korumak, KİŞİLERİN VE
TOPLUMUN REFAH, huzur ve mutluluğunu
sağlamak;
Kişinin TEMEL HAK ve hürriyetlerini,
SOSYAL HUKUK DEVLETİ VE ADALET
İLKELERİYLE BAĞDAŞMAYACAK
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SURETTE sınırlayan siyasal, ekonomik ve
sosyal ENGELLERİ KALDIRMAYA,
- 280 İnsanın MADDİ VE MANEVİ VARLIĞININ
gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya
çalışmaktır.”
Diyen Anayasanın 5. Maddesi de bu doğrultuda olup,
bankaya zarar veren yönetici ve hakim ortakların
sorumluluğunu, banka ile hiçbir ilişkisi bulunmayan eş
ve çocuklara yükleyen Geçici 2. Maddenin hatalı ve
geçersiz olduğunu kanıtlamaktadır.
9) BK. 484, “ Kefaletin sıhhati, TAHRİRİ ŞEKLE
RİAYET etmeğe ve kefilin mes’ul olacağı MUAYYEN
BİR MİKTAR iraesine mütevakıftır. Dediği halde,
bankada görevli bir kişinin bankaya verdiği zarardan,
banka ile hiçbir ilişkisi bulunmayan eş ve çocukları da
sorumlu tutan Geçici 2. Madde BK. 484’e aykırılık
nedenile de geçersizdir, uygulanamaz.
10) ” Temettü hariç ortaklık hakları, Fona intikal eden veya
tasfiyesi fon tarafından yapılmakta “ olan bankaların
hakim ortaklar ve imzası bankayı bağlayan temsilcilerinin
zarar gören banka ile veya kendi aralarında yapılan 7 grup
sözleşmede bir kötüniyetin varsayımında da bu kişilerin
üçüncü şahıslarla yaptıkları ipotek, sigorta ve kredi
anlaşmalarının da geçersiz sayılması ve üçüncü şahısların
lehine tapu, gemi ve ticaret sicili gibi resmi sicillere dayalı
kayıtların da geçersizleştirilmesi:
- İyiniyetin temel olduğunu belirten MK. 3 ile ispat
borcunu Davacıya yükleyen MK. 6 emrine aykırı olduğu
gibi,
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- Aksi kanıtlanıncaya kadar resmi sicil kayıtlarının geçerli
olduğunu ve Devleti de bağladığını açıklayan MK.7
hükmüne uygun olarak tapu siciline itibarın asıl olduğunu
- 281 ve Devletin sorumlu bulunduğunu düzenleyen MK. 985
ve l007’ye de aykırıdır. Gemi sicilini düzenleyen TK. 836
ile ticaret sicilini düzenleyen ve “ Ticaret sicili kayıtları
nerede bulunurlarsa bulunsunlar üçüncü şahıslar
hakkında, kaydın gazete ile ilân edildiği günü
takibeden iş gününden itibaren hüküm ifade eder. “
diyen TK.38/1 yönünden de durum böyledir.
Devlet, 5020 sayılı Kanunun 27/5. Maddesinde ;
“ Tüm bu mal , hak ve alacaklara ilişkin olarak
açılacak
veya açılmış davalarda bu kişiler Türk Medeni
Kanunu’nun 3 üncü maddesindeki iyiniyet
karinesi ile 985 inci maddesindeki mülkiyet
karinesinden ve tüm resmi sicillere iyiniyetli
güven ilkesinden yararlanamaz.”
İlkesini getirip bankaya zarar veren bazı işlemleri
geçersizleştirip kendi kayıtlarını İNKAR EDERKEN “
Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan
Devlet sorumludur“ diyen MK.1007 ile gemi sicilleri
konusunda aynı manadaki TK. 839 gereğince daha
büyük tazminata mahkum olmakta ve 5020 sayılı
Kanundan beklenen yarar sıfırın altında kalmaktadır.
Başka bir ifade ile, 5020 sayılı Kanunun Ek. 2. Maddesi
iyiniyetli üçüncü şahısların da taraf olduğu birçok
sözleşmeyi geriye de etkili olmak üzere fon bakımından
“geçersiz saysa” dahi bu geçersizlik sebebiyle fon ve
Hazine Devlet olma itibarına düşecek gölgeye ilâveten
geçersiz sayılan ipotek ve gemi ipoteği gibi işlemlerin
gerçekleştiği sicil kayıtlarının geçersiz sayılması nedeniyle
sorumlu olacak, “geçersiz sayılan” sözleşmelerden
kazançlı çıkmayacaktır. Ayrıca, fon emrine giren bankaları,
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Bankalar Kanununun 9-13. Maddeleri gereğince her gün
denetleyebilen ve denetlemekle yükümlü olup
- 282 yönetim ve denetim kurullarına 15/1. Madde gereğince
kendi üyelerini atama yetkisi de bulunan Devlet Kuruluşu
BDDK’nın GÖREV İHMALİ VE HATASI NEDENİYLE
TK.275, 336-340 ve Bankalar Kanunun 24/6
maddeleriyle Anayasanın 40, 125,129 Maddeleri gereğince
sorumluluğu da kaçınılmaz olduğundan, bu Devlet
sorumluluğuna da yol açan bir bankanın batmasının da,
geniş bir grup sözleşmenin geçersiz sayılmasının da
Devlete bir faydası yoktur, zararı vardır.
Bankalara zarar veren kötüniyetli kişilerin mal kaçırmaya
yönelik işlemleri 6183 sayılı amme alacakları Kanunun 30.
maddesinde yer alan ve;
“ Borçlunun malı bulunmadığı veya borca
yetmediği takdirde amme alacağının bir kısmının
veya tamamının tahsiline imkan bırakmamak
maksadıyle borçlu tarafından yapılan bir taraflı
muamelelerle borçlunun maksadını bilen veya
bilmesi lâzımgelen kimselerle yapılan bütün
muameleler tarihleri ne olursa olsun
hükümsüzdür.”
Şeklinde bulunan emredici kurallarla korunduğundan,
İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN taraf olduğu ve
gereğinde resmi sicillere de kayıtlı sözleşmelerin
MAKABLİNE de şamil olarak geçersiz sayan Ek. 2.
Maddeye ihtiyaç da yoktur.
Kötüniyetli kişilerin alacaklılardan mal kaçırmaya yönelik
işlemlerinin geçersiz veya iptal edilebilir sayan İİK. 276
vd. hükümleri de 6183 sayılı Kanunun 30 maddesi
doğrultusundadır.
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- 283 - İyiniyetli üçüncü kişilerin de taraf olduğu,
- Devlet resmi sicillerine de kayıtlı olabilen
sözleşmelerin,
Geriye de etkili olmak üzere, geçersiz sayılması halinde iyi
veya kötüniyetli tüm taraflar, geçersiz sözleşmeler
nedeniyle verdikleri para ve hakları BK. 81 ve 82, 101-106
gereğince geri alabileceklerinden, sözleşmeleri geçersiz
sayan geçici 2. Madde bu nedenle de faydasız ve
zararlıdır. Borçlunun takas hakkını düzenleyen BK.
118-121 ile hapis hakkını düzenleyen MK. 950 -953
hükümleri de BK.81, 82, 102-106 doğrultusunda olup, Ek.
2. Madde ile birçok sözleşmenin hükümsüz sayılmasının
faydasız olduğunu kanıtlamaktadır.
Ortalama ikiyüz şubeli bir bankanın her şubesinde
“imzaları bankayı bağlayan” on kişinin bulunması
varsayımında 2000 (ikibin) banka temsilcisi “ bunların eş
ve çocukları ile evlatlıklarının, bunların diğer kan ve
kayın hısımlarının “
“- Kendi aralarında,
- VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE,
yaptıkları
- Her türlü sınırlı ayni hak sözleşmeleri,
- Adi veya hasılat kira sözleşmeleri,
- Uydu ve kablolu yayın hakkı veren sözleşmeler,
- Marka lisans ve devir sözleşmeleri,
- İdare ve hizmet, vekâlet sözleşmeleri,
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- 284 - Avrupa bilgi standartları üzerinde prim ödemek
suretiyle yapılan, hayat, bireysel emeklilik ,
ihtiyarlık ve sağlık sigorta Sözleşmeleri,
- Kredi kartı sözleşmeleri,
- Münferit veya karşılıklı verilen banka teminat
mektupları,
- Kabul kredileri ve avallerin, “
Geçersizlik sebebini saptayan BİR MAHKEME KARARI
OLMAKSIZIN geçersiz sayılacak aylarca, senelerce önce
banka yönetimiyle ilgisiz üçüncü şahıslar dahil
BİNLERCE KİŞİ arasında imzalanan ve yıllar sonra
yürürlüğe konan 5020 Sayılı Kanunun Ek. 2. Maddesiyle
yok hükmünde sayılan “ Bu sözleşmelerden elde edilen
tüm maddi menfaatlerin Hazine’ye ait olduğuna
Mahkemece karar veril”ecektir. Anayasanın 18. Maddesi
diyor ki; “ Angarya yasaktır”. Anayasanın 17/1 ve 3.
Kuralları diyor ki:
“ Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını
korumu ve geliştirme hakkına sahiptir.
Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse
insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya
muameleye tabi tutulamaz.”
Ek madde 2’nin üçüncü cümlesi ise :
“ Bu SÖZLEŞMELERDEN ELDE EDİLEN TÜM
MADDİ MENFAATLERİN Fona intikal eden
alacaklar bakımından açılmış veya açılacak
davalarda MAHKEMECE DOĞRUDAN
HAZİNEYE AYNİ VEYA DEĞER OLARAK
verilmesi veya ödenmesine
karar verilir. Bu sözleşmelerin geçersizliğinden
dolayı karşı tarafça açılacak tazminat
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davalarında sözleşmede muvazaa bulunmadığını
ve sözleşme ile ödenen bedelin muvazaalı
olmayan rayiç bedel olduğunu ispat yükü
davacıya aittir.”
Şeklinde olup, tüm geçersiz sayılan SÖZLEŞMELERİN
YAPILDIĞI TARİHLERDE TARAFLAR YÖNÜNDEN
MK. 3 ve 6’da mevcut yasal doğruluk ve haklılık
karinesini ters çevirmiş,
- Hem de anlaşmaların geçerliliğini kanıtlama hakkı
tanımayıp, sadece tazminata imkân tanımakla
yetinmiştir.
Yani İYİ niyetli bir üçüncü şahıs, tapu ve gemi sicillerine
de kaydedilecek sözleşmeleri, sonradan bankalara zarar
verdiği iddia edilen kişilerden biri ile yapmışsa:
- Bu sözleşmelerden doğan SADECE haklar (borçlar
değil) kanunen, bir mahkeme kararına gerek olmaksızın
bankaya el koyan FON’a mal edilecek;
- Zarar gören iyi niyetli üçüncü şahıslar, bankaya FON’un
elkoymasından sonra KÖTÜNİYETLİ sayılacak;
- Sözleşmelerin geçerliliğini ve aynen uygulanmasını
hiçbir şekilde dava edemeyecek;
- Sözleşmelerin geçersiz sayılması nedenile açacağı
tazminat davalarında da ispat yükü iyiniyetli üçüncü
şahıslara ait olacaktır.
Anayasa’nın 19/1. Maddesi ile 1950 tarihli Avrupa İnsan
Hakları ve Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin 5.
Maddesi diyor ki:
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“ Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.”
“ Her ferdin hürriyete ve güvenliğe hakkı
vardır.”
Anayasanın 48. Maddesine göre:
“ Herkes , dilediği alanda çalışma ve sözleşme
hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler
kurmak serbesttir.
Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin
gereklerine ve sosyal amaçlara uygun
yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde
çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.”
Fakat 5020 sayılı Kanunun Ek. 2. Maddesi bu Anayasal
hakların hiçbirini tanımamakta, sözleşmelerin geçersizliğinin
tespitini münhasıran yargı organına veren Anayasanın 9.
Maddesine de aykırı olarak iyiniyetli üçüncü şahıslara haklar
sağlayan sözleşmeleri bir kanunla geçersiz saymakta ve
Anayasal suçlara neden olmaktadır. Anayasanın çeşitli
maddelerile İnsan Haklarına aykırı bu kanunları yapan
Devlet, Anayasanın 40, 125 ve 129. Maddeleri gereğince
sorumludur.
11)

3628 Sayılı Kanunun 20. Maddesini değiştiren 5020 sayılı
kanunun 14. Maddesi :
“ 3628 sayılı Kanunun 20’nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Madde 20- Özel kanunlarında AKSİNE BİR
HÜKÜM bulunsa bile ilgili gerçek veya tüzel
kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları; bu
Kanuna göre takip, soruşturma ve kovuşturmaya
yetkili kişi, Maliye Bakanlığı Baş Hukuk
Müşavirliği ve
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Muhakemat Genel Müdürlüğü veya temsilcisi ve bu
Kanundaki diğer mercilerce istenen bilgileri
GECİKMEKSİZİN makul sürede eksiksiz vermek
zorundadır. Aksine davranan kişiler hakkında BİR
YILDAN ÜÇ YILA kadar hapis cezası verilir. BU
CEZA, PARA CEZASINA VEYA
TEDBİRLERDEN BİRİNE ÇEVRİLEMEZ VE
ERTELENEMEZ.”
Şeklinde olup, çok acımasızdır. Şöyle ki:
a)

Resmi “Mercilere bilgileri gecikmeksizin makul
sürede (ne kadar sürede belli değil, süre
belirtilmeliydi.) eksiksiz (nasıl takdir edilecektir.)
Kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasile”
cezalanabiliyor.
“ Bu ceza ertelenemiyor, paraya çevrilemiyor.”
Oysa, adam öldürme, hırsızlık ve dolandırıcılık
nedenile verilen hapis cezaları 547 sayılı İnfaz
Kanunu gereğince ertelenebiliyor ve paraya
çevrilebiliyor.

b) TCK. 45’e göre “ cürümde kasdın bulunmaması
cezayı kaldırır. ”
5020 Sayılı Kanunun 14. Maddesine göre ise, istenen
bilginin yeterli görülmemesi nedeniyle on günden üç
yıla kadar hapis cezası için “ kasıt olmasa da ceza
verilecektir.”
Cezalar arasında denge bozulmuştur.
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12) 5020 Sayılı Kanunun 20. Maddesinin 4 a bölümünde yer
alan ve :
“ a) Fon, alacağının tahsili bakımından yarar
görmesi halinde ve Fona BORÇLU OLUP
OLMADIKLARINA BAKILMAKSIZIN hisseleri
kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bir
bankanın yönetim ve denetimine sahip olduğu
iştiraklerinin,
Bu bankanın yönetim ve denetimini doğrudan
veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde
bulunduran tüzel kişi ortaklarının,
Gerçek ve tüzel kişi ortaklarının yönetim ve
denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek
başına veya birlikte elinde bulundurdukları
şirketlerin ortaklarının,
Bu şirketlerde sahip oldukları hisselerinin
tamamına ve/veya bir kısmına ilişkin temettü
hariç, ortaklık hakları ile bu şirketlerin yönetim ve
denetimini devralmaya,
Ve şirket ana sözleşmesinde belirlenen yönetim,
müdürler ve denetim kurulu üyelerinin sayılarıyla
bağlı kalmaksızın ve imtiyazlı hisselere
dayanılarak atanıp atanmadıklarına
bakılmaksızın görevden almak ve/veya üye sayısını
artırmak ve/veya eksiltmek suretiyle bu kurullara
üye atamaya yetkilidir. “
Şeklinde bulunan kural da çok yönden hatalı ve genel
sorumluluk prensiplerine aykırıdır. Şöyle ki :
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-

“ Bankanın tüzel kişi iştiraklerinin “

-

“ Bankanın yönetimine hakim ortaklarının“,

-

Bankaya ortak “ gerçek ve tüzel kişi
ortaklarının yönetim ve denetimi elinde
bulundurdukları şirketlerin ortaklarının bu
şirkette sahip oldukları, temettü hariç hakları
ile yönetim ve denetimi devralması “ için

Fon’ca bu haklarına el konan özel ve tüzel kişilerin
“ Fon’a borçlu olması şartı” aranmamıştır.
Oysa, Avrupa Kanunlarından tercüme edilen Borçlar
Kanununun 1-66 maddelerine göre bir kimsenin veya
kimselerin sorumlu tutulması için SÖZLEŞMELERDEN,
HAKSIZ FİİLLER veya sebepsiz zenginleşmeden
kaynaklanmak üzere, borçlu bulunması zorunludur. Bu
kurallar dışında bankanın, dolayısıyle Fon’un “borçlu
olup olmadığını araştırmaksızın”, geniş bir grup
kişilerin mallarına elatılması Anayasa’nın 18.
Maddesiyle yasaklanan angaryayı teşkil eder, aksine
kural getiren 5020 Sayılı Kanunun, yukarıda metni yazılı
20/4-a maddesi Anayasa’nın 18. Maddesine aykırıdır.
Fon’a “ borçlu olduğu araştırılır ” ve borç kanıtlanırsa:
- Bankadaki hisselerine,
- Banka ortaklarının ortak olduğu şirketlerdeki hisselere,
- Ve bu şirketlerin yönetimine değil, bankaya zarar
verdiği ileri sürülecek bu tüzel ve özel kişilerin hem
bankada hem diğer şirketlerde olan hisselerine İİK. 89 ile
6183 Sayılı Kanunun 79. Maddesi gereğince haciz
konabilir. Bu iki hüküm Fon’un haklarını gereği gibi
koruyacağından, “sorumlu olup olmadığına
bakılmaksızın” birçok tüzel ve özel kişilerin:
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-

Hem bankanın iştiraki olan şirketlerin,
Hem de bu iştiraklerde ortak olanların haklarile,
tüm bu şirketlerin yönetimine el konulması

genel sorumluluk prensiplerini sınırlı olarak sayan BK.
1- 66 hükümlerine aykırı olduğu gibi, angaryayı
yasaklayan Anayasa’nın 18. Maddesine de aykırıdır.
b) “ Fon’a borçlu olup olmadığına bakılmaksızın “ hem
banka iştiraklerini, hem bu iştiraklerde ortak olanların
haklarile tüm bu şirketlerin “yönetim ve denetimine”
Fon’ca el konulması bu şirketlerin kârlılık ve kazanç
kabiliyetini de azaltacağından 5020 Sayılı Kanunun 20/4
a. maddesi Fon’un da aleyhinedir.
13) Tam metni yukarıda yazılı 5020 sayılı Kanunun 20/4 a
maddesinin, birinci bölümünde yer alan ve:
“ Bu bentte sayılan gerçek veya tüzel kişilere ait şirket
hisselerinin ve/veya bu hisselerle orantılı aktiflerinin
satışı ve bu satışlardan elde edilen tutarları Fon
alacaklarına mahsup etmeye,”
Yetkilidir diyen kural da çok yönden hatalı ve yasalara
aykırıdır. Zira :
a) Evvelâ bu hisselerin Fon tarafından satılabilmesi için
6183 sayılı Kanunun 27, 32 ve 79. Maddeleri
gereğince mal ve haklara konan ve üçüncü şahıslar
durumunda bulunan tüzel ve özel kişilerin Fon’a karşı
sorumlu bulunduğunun HUMK. 237’ye uygun olarak
kesin hükme bağlanması zorunludur.
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satılabilir, fakat eleştiri konusu maddede açıklandığı gibi
bu “ hisseler oranında şirket aktifleri” satılamaz, aksi
halde aktifleri kısmen satılacak şirketlerle bu şirketlerin
diğer ortakları zarar görür, fona karşı sorumluluk davaları
açılır.
14) Karine olarak kusurlu ve sorumlu tutulan Banka yöneticilerile
hakim ortakların, ilaveten bunların fiil ve ceza ehliyeti de
bulunmayan “eş ve çocuklarını” da sorumluluk kapsamına
alan;
- Ayrıca bu sorumlu grubun ortak ve yönetimine hakim
olduğu şirketlerin yönetimini FON’a devretme imkanı
veren,
- Bu sayılan sorumluların iyiniyetli üçüncü şahıslarla
yaptığı sözleşmeleri de, GERİYE ETKİLİ OLMAK
ÜZERE geçersiz sayan,
4969 ve 5020 sayılı Kanunların ihlal ettiği ve ayrıntıları
yukarıda açıklanan Anayasal, yasal ve milletlerarası
emredici prensiplerin özeti de şöyledir:
a)

Anayasanın 38/1. Maddesi “Kimse, işlendiği zaman
yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir
fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu
işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan
cezadan daha ağır bir ceza verilemez.” Dediği
halde 4969 ve 5020 sayılı kanunlar, daha ağır
yaptırımları bu iki kanun yürürlük tarihinden önceki
işlem ve olaylara da uygulamakta ve Anayasanın bu
emredici kuralına ters düşmektedir.

- 292 b)

Anayasanın 38/1. Maddesindeki emredici prensibi
tekrarlayan İtalyan, Alman, Polanya, Fransa,
Avusturya ve Rus ceza kanunlarına da uygun olan,

, 22.12.2005

Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

İstanbul

Tel.: (0.212) 249 40 53 – 293 81 77
245 12 93 – 245 12 94
Fax: (0.212) 244 54 52

Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzetpaşa Sokak No. 36/12
Kabataş - İSTANBUL

“ İşlendiği zamanın kanununa göre cürüm veya
kabahat sayılmayan fiilden dolayı kimseye ceza
verilemez. İşlendikten sonra yapılan kanuna göre
cürüm veya kabahat sayılmayan bir fiilden dolayı
da kimse cezalandırılamaz. Eğer böyle bir ceza
hükmolunmuşsa icrası ve kanuni neticeleri
kendiliğinden kalkar. Bir cürüm veya kabahatin
işlendiği zamanın kanunu ile sonradan neşrolunan
kanunun hükümleri birbirinden farklı ise failin
lehinde olan kanun tatbik infaz olunur.” Diyen
TCK. 2 de ihlal edilmektedir.
c)

Anayasanın 38/6. Maddesi “Ceza sorumluluğu
şahsidir” dediği halde, kusurlu olduğu karine olarak
kabul edilen banka yöneticileri ve hakim ortaklarla
“iyiniyetli üçüncü şahısların yaptığı sözleşmeleri
de” geçersiz sayılmış ve Anayasal bir Devlet
sorumluluğu doğmuştur.

d)

MK. 9, 10 ve 11’e göre bir kimsenin sözleşme veya
haksız fiil yolu ile sorumlu tutulabilmesi için
“onsekiz yaşını doldur” muş olması ve “kısıtlı” da
bulunmaması şart olduğu halde, Bankalar Kanununun
14, 16 ve 17. Maddeleri, 4969 sayılı Kanunun Geçici
2. Maddesi ve 5020 sayılı Kanunun Ek. 2. Maddesi,
KUSURLU OLMA ŞARTINI DA ARAMAKSIZIN
karine olarak kusurlu sayılan banka yöneticilerile
hakim ortakların kusursuz “eş ve çocuklarını” da
sorumlu tutmakta ve Devlet sorumluluğuna neden
olmaktadır.

- 293 e)

Bankalar Kanununun 17. Maddesi, hatalı banka
yöneticilerile hakim banka ortaklarını “bankaya
verdikleri zararlarla sınırlı olarak sorumlu”
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tutmakla yetindiği ve müteselsil sorumluluğu
engellediği halde:
- 4969 sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesinin son
cümlesinde bankanın zararına neden olan kişilerin
müteselsil sorumluluğuna ilaveten “bunların eş
ve çocukları” da müteselsilen ve KUSUR ŞARTI
DA ARANMAKSIZIN VE GEÇMİŞE DE ETKİLİ
OLMAK ÜZERE sorumlu tutulması,
- 5020 sayılı Kanunun Ek. 2. Maddesi de “eş ve
çocuklar, evlatlıklar, bunların diğer kan ve
kayın hısımlarına” da ilaveten “üçüncü
şahısların” da banka yönetici ve hakim ortaklarla
yaptığı ve gereğinde tapu, gemi sicili, ticaret
sicillerine kayıtlı sözleşmeleri de geçersiz saymış
ve HUKUK TARİHİNDE BENZERİ
BULUNMAYAN bir haksızlık doğmuştur.
f)

TCK. 46/1’in emredici kuralı:
“ Fiili işlediği zaman şuurunun veya
harekatının serbestisini tamamen kaldıracak
surette akıl hastalığına duçar olan kimseye
ceza verilemez.”
Şeklinde olup, TCK. 53/1 de “ Fiili işlediği zamanda
onbir yaşını bitirmemiş olanlar hakkında takibat
yapılamaz ve ceza verilemez.” Dediği ve bu iki
maddede düzenlenmiş ehliyetsizlikler, dolandırıcılık
ve adam öldürme gibi suçların cezalandırılmasını da
engellediği halde, Bankalar Kanununun 14, 16 ve 17.
Maddelerile 4969 sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi
ile 5020 sayılı Kanunun Ek. 2. Maddesinde, fiil
- 294 ehliyeti de bulunmayan “çocukların” da sorumlu
tutulması, bu çocuklarla üçüncü şahıslar arasında
vekiller elile yapılan sözleşmelerin geçersiz sayılması
Dünyada ve hukuk tarihinde benzeri olmayan bir
başka hatadır ve Devlet sorumludur.
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g)

Taşınmaz ipoteği ile diğer ayni haklar veya kira
sözleşmelerinin Devlet güvencesine alınması için
Devletçe tutulan ve MK. 1007 gereğince Devletin
sorumluluğunda bulunan tapu sicillerine yapılan
kayıtların hatalı ve geçersiz olmasından Devlet
sorumlu olduğu, gemilerin tescilini düzenleyen TK.
839 vd. da aynı nitelikte bulunduğu halde 5020 sayılı
Kanunun 27/5. Maddesi bankalara zarar veren
kimselerle eş ve çocuklarının üçüncü şahıslarla
yaptığı ve tescil ettirdiği anlaşmaların sicil kayıtlarını
geçersiz saymış ve Devlet kendi yaptığı tescilleri bir
kanunla geçersiz sayılması nedenile sorumlu
olmuştur, (AY. 40, 125 ve 129).

h)

FON’un açacağı DAVALAR ve DÜZENLEDİĞİ
belgeler Bankalar Kanununun 14/5-c maddesine göre,
bir iki milyon liralık Eğitime Katkı dışında hiçbir
harç ve masrafa tabi olmadığı halde, banka
zararlarından sorumlu tutulan yönetici ve hakim
ortaklarla, bunların kusurluluğu iddia edilmeksizin
sorumlu tutulan “eş ve çocuklarının” açacağı menfi
tespit davaları 492 sayılı Harç Kanunu gereğince harç
ödenmesine tabi olup, Anayasanın eşitlik ilkesi ile
savunma hakkını düzenleyen 36. Maddesine aykırıdır.

i)

Anayasanın 138/1. Maddesi “ Hakimler,
görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna
ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre
hüküm verirler.” dediğinden 24 saat içinde karar
emrini veren Geçici 2. Madde 138. Maddeye de
aykırıdır. Hakim 24 saat içinde iddiaları ve delilleri
- 295 gereği gibi inceleyemez, zorlanır, hakim olmaktan
çıkar, tedbir isteyen idarenin (Hükümetin) kulu olur.

j)

MK. 345’e göre:
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“ Çocuk ile ana veya baba arasında ya da ana
ve babanın menfaatine olarak çocuk ile
üçüncü kişi arasında yapılacak bir hukuki
işlemle çocuğun borç altına girebilmesi, bir
kayyımın katılmasına ve hakimin onayına
bağlı”
bulunduğu halde bankaya zarar verdiği iddia edilen
kimselerin çocuklarına ait tüm malları 4969 sayılı
Kanunun Geçici 2. Maddesile 5020 sayılı Kanunun
Ek. 2. Maddesi gereğince haczedilebilmekte ve
çocukları koruyan emredici MK. 346’ya aykırılık
doğmaktadır ve Devlet sorumludur.
k)

MK. 605/2, “Ölümü tarihinde mirasbırakanın
ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit
edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.” Dediği
halde, 4969 sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesile 5020
sayılı Kanunun Ek. 2. Maddesi gereğince bankaya
zarar verenlerin çocukları bu haktan da yoksun
tutulmuştur.

l)

MK. 357, “ Ana ve baba, faiz getiren yatırım veya
tasarruf hesabı açılmak üzere ya da açıkça ana ve
babanın kullanmaması koşuluyla çocuğa yapılan
kazandırmaların gelirlerini kendi menfaatlerine
sarfedemezler.” Dediği halde 4969 sayılı Kanunun
Geçici 2. Maddesile 5020 sayılı Kanunun Ek. 2
maddesi çocuğu bu haktan da yoksun bırakmıştır.

- 296 Önceki kanunlar gibi 4389 sayılı Bankalar kanunu
gereğince bankalar:
-

Devlet (BDDK) iznile kurulabilmekte (m. 7),
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-

Diğer şirketlere nazaran çok daha yüksek nakit
sermaye ile kurulabilmekte,

-

Belli başlıcaları yüksek tahsilli ve 8 - 10 yıl
tecrübeli personel kullanmak zorunda bulunmakta
( m. 8),

-

Açacakları kredilerle kredi verilecek kimseleri
çeşitli yönlerden sınırlamak zorunda bulunmakta
(m. 11),

-

BDDK.ya bağlı “yeminli murakıplar”
tarafından her an denetlenebilmekte, yönetim ve
denetim kurulu üyeleri kısmen veya tamamen
görevden alınıp yerine BDDK. temsilcileri tayin
edilebilmekte (m. 5, 13, 14, 15),

-

BDDK. denetlemek zorunda bulunduğu bankalara
emrettiği tedbirlere uyulmaması veya yeterli
iyileştirici neticelerin alınmaması halinde
“bankanın yönetim ve denetimini FON’a
devrede”bilmekte (m. 14/3 d),

-

BDDK.nın dilediği her gün uygulayabileceği ve
gerektikçe uygulamak zorunda olduğu bu sürekli
tedbirlere rağmen bankalar, önemli zararlar
görmüş, (Hortumlanmış) ve borçlarını ödeyemez
hale gelmişse, anonim şirketlerde yönetim ve
denetim kurulu üyelerinin şirkete, ortaklara ve
alacaklılara karşı sorumluluğunu düzenleyen ve
bankalara da uygulanması zorunlu TK. 336 - 341
(309) ve 359 kurallarile BDDK’nın tedbir amacile
bankaların yönetim ve denetim kurullarına tayin

- 297 ettiği üyelerin neden olduğu zararlardan, öncelikle
FON’un sorumlu tutulacağını düzenleyen
Bankalar Kanununun 24 - 6. Maddesi ve bu
doğrultuda bulunan TK. 275 ile Anayasanın 40,
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125 ve 129. Maddeleri gereğince batan bankanın
işçi ücretleri, elektrik, su masrafları dahil tüm
borçlarından Devlet sorumlu olduğu halde:
aa) 4389 sayılı Kanunun 14/5-b- bb maddesi,
bb) 4969 sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi,
cc) ve 5020 sayılı Kanunun Ek. 2. Maddesi,
kusurlu olduğu haklı olarak iddia edilen banka
yöneticilerile hakim ortakların kusuru iddia
edilmeyen “eşlerile” MK. 9, 10 ve 11 gereğince
fiil ehliyeti de bulunmayan küçük "velayet
altındaki çocuklarının" mal ve iştiraklerini
(şirketlerdeki hisselerini) haczi caiz olan taşınır
mal hak ve alacaklarını, menkul kıymetlerini ve
her türlü kazanç ve gelirleri ve ayrıca
BİLDİRİMDEN ÖNCEKİ İKİ YIL İÇİNDE
İVAZLI VEYA İVAZSIZ olarak iktisap ettikleri
veya devraldıkları taşınmaz mal, haczi caiz taşınır
mal, hak ve alacak ve menkul kıymetlerini
bankanın borçlarını teminen ihtiyati tedbir
ve haciz kapsamına almakta ve Anayasanın 40,
125 ve 129. Maddeleri gereğince Devletin
sorumluluğuna da neden olmaktadır.

- 298 Batan bankanın yönetimine katılmayan, kusuru da iddia
edilmeyen eşleri ile kusurluların “velayet altındaki
çocuklarını” Bankalar Kanununun 14 - 5 - b - bb maddesile
4969 sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi ve 5020 sayılı Kanunun
Ek. 2. Maddesine dayalı olup, Anayasanın 40, 41, 125 ve 129.
Maddelerile 1948 ve 1950 tarihli İnsan Hakları Sözleşmelerine
ilaveten sorumluluk sebeplerini sınırlı olarak düzenleyen BK.
1 - 66 hükümlerine de aykırı bu haksız tedbirler, tam Kur’anı
Kerimin Ahzap Suresinin 72. Ayetinde tarifi yapılan zalumen

, 22.12.2005

Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

İstanbul

Tel.: (0.212) 249 40 53 – 293 81 77
245 12 93 – 245 12 94
Fax: (0.212) 244 54 52

Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzetpaşa Sokak No. 36/12
Kabataş - İSTANBUL

cehula = “çok zalim ve cahil insan” örnekleridir. Anayasanın
18. Maddesi diyor ki, “Angarya yasaktır”. Ağır bu Devlet
hatası ya kanun değişikliğile veya anayasa Mahkemesinin iptal
kararile giderilmelidir.
Bankaya zarar veren yönetici ve hakim ortakların, bankada
görevi bulunmaması nedenile doğrudan sorumlu olmayan “eşi
ile” “velayet altındaki çocuklara” mal kaçırılmış olması,
haklı olarak düşünülebilirse de bu muhtemel zararlar İİK. 277
ve 278 hükümlerile giderilebilmektedir. Akrabaları ilgilendiren
İİK. 278 şöyledir:
“ Mutad hediyeler müstesna olmak üzere, hacizden veya
haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut
iflasın açılmasından haczin veya aciz vesikası
verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul olunan
alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihi
kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün
bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar batıldır.
Ancak, bu müddet haciz veya aciz yahut iflastan
evvelki iki seneyi geçemez.
Aşağıdaki tasarruflar bağışlama gibidir:
1.Karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren
üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar,
evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı
tasarruflar.
2.Akdin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine
göre borçlunun ivaz olarak peş aşağı bir fiyat kabul
ettiği akitler,

- 299 3.Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs
menfaatine kaydı hayat şartiyle irat ve intifa hakkı
tesis ettiği akitler ve ölünceye kadar banka akitleri.”
BDDK - FON dahil kamu alacakları yönünden 6183 sayılı
Kanunun 27 - 30. Maddeleri de İİK. 277 ve 278 hükümlerini
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tekrarlamıştır. Bu nedenle, banka yöneticisi ve hakim ortağı
“ana ve babadan” ALINIP ALINMADIĞINA
BAKILMAKSIZIN, “ eş ve çocukların” mallarına el koyan
Bankalar kanununun 14/5-b-bb maddesi ile 4969 sayılı Kanun
Geçici 2. Maddesine ve 5020 sayılı Kanunun Ek. 2. Maddesine
lüzum yoktur. Bu zulüm örnekleri kaldırılmalı veya iptal
edilmelidir.
15) Çocukları ana ve babasına karşı dahi emredici kurallarla
koruyan MK. 246, 345, 352, 356, 360 ve 605. Maddeleri,
Anayasanın 41. Maddesile bu doğrultudaki İnsan Hakları
Sözleşmelerine aykırı banka düzenlemelerinde gözden kaçırılan
diğer bir ağır hata da, Bankalar kanununun 17/1. Maddesi
bankaya zarar verdiği iddia edilen banka yöneticilerile hakim
ortakların sorumluluğunu “bankaya verdiği zararlarla sınırlı
olarak” tespit ettiği halde, 4969 sayılı Kanunun Geçici 2.
Maddesile 5020 sayılı Kanunun Ek. 2. Maddesinde bu
sınırlamanın nazara alınmamış görünmesidir. 17/1. Madde
temel özel hüküm olduğu halde, Geçici 2. Madde ile ek. 2.
Maddenin de, iptal edilmesine kadar bu yönde yorumlanması
zorunludur.
4969 ve 5020 sayılı Kanunların Anayasanın çeşitli hükümlerile
Milletlerarası sözleşmelere ve yüzden fazla diğer emredici
hükümlere aykırı olduğunu özetleyen 25 sayfalık yukarıdaki
görüşler Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.5.2004 tarihli
ve 2004/166 dosya numaralı dilekçesile Anayasa Mahkemesine
duyurulmuş ve emredici hükümlere aykırı kuralların iptali
istenmiştir.

- 300 4969 ve 5020 sayılı Kanunun çeşitli hükümlerinin Anayasaya ve
İnsan Hakları Sözleşmelerine aykırı olduğunu çok ayrıntılı bir
şekilde vurgulayan Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin bu
dilekçesi aynen şöyledir:
ANAYASA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA,
İTİRAZIN YOLUNA BAŞVURAN:
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BAKIRKÖY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ESAS NO: 2004/166)
İTİRAZ KONUSU

:

A- 4389 sayılı Bankalar Kanununa
ilaveten 12.08.2003 tarihli resmi
gazetede yayınlanan 4969 sayılı
kanunun geçici 2. Maddesinin,
Anayasanın 2, 5, 10, 18, 35, 38/1-6,
41 ve 138/1. Maddelerine aykırılığı,
B- Ve 26.12.2003 tarihli 25828 sayılı
resmi gazetede yayınlanan 5020
sayılı kanunun 20, 21, 23, 26, 27.
Maddelerinin Anayasanın 2, 10, 35,
38, 46, 48, 138. Maddelerine
aykırılığı sebebiyle iptali istemidir.

İTİRAZIN GEREKÇESİ: Yöneticilerle hakim ortakların

bankalara verdiği zarardan;
KUSURSUZ EŞ VE ÇOCUKLARI DA
sorumlu tutan,
Bu sorumluluğu yürürlük tarihinden
ÖNCEKİ haksız fiillere de uygulayan
FONUN suç duyurusu tarihinden
itibaren 24 saat içerisinde hakim ve
savcıları savunma almaksızın tedbir
kararı vermeye zorlayan 12.8.2003
tarihli resmi gazetede yayınlandığı halde
DAHA
- 301 AĞIR CEZALAR GETİREN birçok
maddelerin 5.7.2003 tarihinden itibaren
uygulanacağını açıklayan 4389 sayılı
Bankalar Kanunu ilaveten yürürlüğe
giren 4969 sayılı Kanunun GEÇİCİ 2.
Maddesi;
Anayasa hükümlerine,
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Ceza Kanununa,
MK., İİK., hükümlerine aykırı
bulunmaktadır. “
16- Bu haksızlıklar büyük ölçüde yargı kararlarile de kesin
hükme bağlanmıştır. Şöyle ki:
a) Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi ile İstanbul 3. İdare
Mahkemesi 4969 ve 5020 sayılı kanunların Anayasaya
aykırılığını, Anayasa Mahkemesine duyurmuştur. Bu iki
mahkemenin Anayasaya aykırılık iddialarının özetleri
aşağıdadır:
BAKIRKÖY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’nin
14.05.2004 tarih ve 2004/166 dosyalı ANAYAA
MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’na başvurusunun
NETİCE BÖLÜMÜ
NETİCEİ TALEP:
1)

4969 sayılı Kanunun geçici 2. Maddesinin
Anayasanın 2, 5, 10, 18, 35, 38/1-6, 41 ve 138/1
maddelerine,

2)

5020 sayılı Kanunun 20, 21, 23, 26, 27.
Maddelerinin Anayasanın 2, 10, 35, 46, 48 ve 138.
Maddelerine aykırı olduğundan,
İptali için Anayasanın 152. Maddesi gereğince
ANAYASA MAHKEMESİNE
BAŞVURULMASINA,
- 302 -

3)

Dosyadaki belgelerin onanı örneklerinin Anayasa
Mahkemesi Başkanlığına gönderilmesine,

4)

Anayasa Mahkemesinin KARARINA KADAR
DAVANIN GERİ bırakılmasına karar verildi.
14.05.2004 “
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2)

İSTANBUL 3. İDARE MAHKEMESİ’nin 2.7.2004 tarih
ve 2004/1451 dosyalı ANAYASA MAHKEMESİ’ne
BAŞVURU HAKKINDA KARARIN ÖZETİ:
“ 4969 sayılı Yasanın geçici 2. Maddesinin 2. Ve 4.
Fıkraları ile 5020 sayılı Yasanın 18. Maddesi (4389
sayılı Yasanın 9/1-b fıkrasına eklenen ek
paragrafının 20. Maddesi (4389 sayılı Yasanın
15/7-a maddesinin), 21. Maddesi (4389 sayılı
Yasanın 15/a maddesinin), 23. Maddesi (4389 sayılı
Yasanın 17/a maddesinin), 26. Maddesinin 4.
Fıkrası (4389 sayılı Yasanın 22/6 ek paragrafının),
27. Maddesinin (4389 sayılı Yasının ek madde 1, 2 3
ve 6. Maddeleri), Anayasanın 2, 6, 9, 10, 13, 15, 35,
36, 38, 41, 46, 47, 48 ve 138. Maddelerine aykırı
olduğu kanaatine ulaşıldığından, “
şeklindedir.

b) 5021 sayılı kanunla Devletin ödediği mevduat dışında
bırakılan ve “bir ay önce İmar Bankası mevduatına dönen
Off-Shore mevduatının da” Devletçe ödenmesine
Danıştay’ca karar verilmiştir.

- 303 c) İzinsiz satıldığı gerekçesile Devlet garantisi dışında bırakılan
hazine bonosu bedellerinin de ödenmesine Danıştay 13. Dairece
karar verilmiştir. 8 Aralık 2005 tarihli haber şöyledir:
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- 304 d) 4389 sayılı Bankalar Kanununun 3 – 14. maddeleri gereğince
BDDK.nın iki üyesi İmar Bankası yönetim kurulunda
bulunduğundan ve devlet yeminli banka murakıpları da her gün
banka işlemlerini denetleyebildiğinden doğan zarardan Devlet
BDDK’nın sorumlu tutulmasının TK. 275, 336 – 340 ve
BK. 50-52 gereği olduğu da yargı kararlarında açıklanmıştır.
RAHMİ + BETA
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16.12.2005 TARİHLİ Dünya Gazetesinde Tevfik GÜNGÖR’ün de
eleştirdiği gibi:
- AB 100 milyar Euro’luk bütçesinden 44 milyar Euroya çiftçiyi
desteklemeye ayırmış,
- Buna karşı AB ve IMF ‘in de tazyikile Türk çiftçisine devlet
desteği 2005 yılının ilk 11 ayında ödenen 3 katrilyon 300 trilyon
liradan ibarettir.
AB çiftçisinin aldığı devlet desteği Türk çiftçisinin devlet
desteğinin 167 bin katı.
AB ve tefeci IMF Türk Müslüman Devletini soyuyor, çökertiyor.
Türkiye’nin en fazla yüz bin zengini milli gelirin % 90’ını alıyor,
- Vergi de vermiyor,

“ DEVLETİ ÇARHI DENİ VERDİ KAMU MÜPTEZELE,
ŞİMDİ EDVAB-I SAADETTE GEZEN HEP HAZELE,
İŞİMİZ KALDI HEMAN MERHAMET-İ LEMYEZELE,
YIKILIBDIR BU CİHAN SANMA Kİ BİZDE
DÜZELE.”

- 305 Veya MUSTAFA KEMAL’in deyimile:
“ ÇALIŞMADAN, YORULMADAN,
ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI
ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ
MİLLETLER ÖNCE HAYSİYETLERİNİ VE
DAHA SONRA İSTİKLALLERİNİ
KAYBETMEYE MAHKUMDURLAR! “
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Latince bir ata sözüne göre “sı vice pacem para bellum” “ EĞER
SULH İÇİNDE YAŞAMAK İSTERSEN HARBE HAZIR OL”
Fakat iç ve dış düşmanların olumsuz çabalarile Osmanlı yıkılmış,
AB’nin iki mislinden fazla imparatorluktan Türkiye’miz
kurtarılabilmiştir.
Tanzimat edebiyatımız bu prensibi şiirleştirmiş ve ;
“ ŞAYET İSTER İSEN SULH-U- SELAMET, HAZIR
OL CENGE”

UNE LUTTE ETERNİLLE

206)

16.12.2005 tarihli Hürriyet Gazetesindeki habere göre ;
Arap DUBAİ ilinde, EMAAR PROPENES taşınmaz Şirketinin
mal varlığı 40 milyar dolardan fazladır.
40 milyar dolar yaklaşık 60 katrilyon lira olup yılda 4 milyar 200
milyon net ücret alan 60.000 : 42 = 1 milyon 428 bin işçimizin
geliri kadardır.
- 306 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunlar Derneği
toplantısında yapılan açıklamalara yollama yapan 17.12.2005
tarihli BUGÜN Gazetesi haberine göre de küreselleşme nedenile
zenginlik artmakta ise de, 6,5 milyarı geçen Dünya nüfusunun
“ Yarısının günlük geliri iki doların altındadır.”
İş bulamayan ve kısmen çanta kapmayı iş edinen milyonlarca
fakirin hali de yürekler acısıdır. KFSZ.
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Orhan PAMUK, Osmanlı Devletinin 1 milyon Ermeni’yi
öldürdüğünü yazdığı gerekçesile 17.12.2005 günü Şişli Ceza
Mahkemesinde yargılanmasını haber veren gazetelere göre:
a- Yargılamayı izleme ve etkilemek amacile birçok Fransız ve
İngiliz milletvekili ve gazeteciler gelmiş,
b- Fransa, İngiltere ve İsviçre dahil 17 AB. Devleti “ermeni
soykırımı yapılmamıştır.” Şeklinde beyanları suç saymıştır.
Fakat Orhan PAMUK, 1 milyon ermeni ve 30 bin PKK.’lı
katledildi demişse bu suç değildir.
c- 17.12.2005 tarihli Milliyet Gazetesinde SEMİH İDİZ’in de
yazdığı gibi;
“ Ermeni soykırımı yapılmamıştır”
manasındaki beyanlar, 2001 tarihli bir kanunla suç sayan
Fransa’nın 153 yıl sömürdüğü, gereğinde üç milyon Arabı
öldürmüş olması ders kitaplarına övgü olarak geçmiştir ve
2005 tarihli yeni bir kanunla daha da ÖVGÜLEŞTİRİLMESİ
gündemdedir.
d- AB, IMF hatta ABD, Orhan PAMUK’u desteklemekte ve
suçlunun suçsuz sayılması için iki ay önce yürürlüğe giren
Yeni Ceza Kanununun 300 ve 301. maddelerinin
değiştirilmesini teklif etmektedir.
- 307Aksi halde “ Orhan PAMUK’un hapsi AB yolunu kapar”
gibi yabancı yayınlar yapılmaktadır.
Kapitülasyonlardan beter.
Müslüman Türk’e ezeli ve ebedi düşmanlık
İnsan egoizmi ve ahlaksızlığı.
Kabil’in Habil’i öldürme duyguları.
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Tüm insanları BONS ET SAGES = iyi ve aydın yapmayı hayal
eden 14.7.1789 tarihli Fransız İhtilalinin başı ROBESS
PİERRE’in görevlendirdiği uzman heyetin görüşü “pour que
tous les hommes soient bons et sages il faut tuer tous”
Bütün insanları iyi ve kamil yapabilmek için tümünü öldürmek
lazım. Türk düşmanlığı da tür insanların eseridir, yaratılış icabıdır.
Allah’tan 19 . asır Fransız tarihçisi “Elinizi tarihten çekiniz.”
Sloganı ile ermeni soykırımının olmadığını açıklamayı suç sayan
2001 tarihli Fransız kanunu ile müstemleke övgüleri kanunlarının
iptalini talep etmektedir.
- Dinler arası,
- Irklar arası,
- Medeniyetler ve milletlerarası,
Harpler, Avrupa’da 30 yıl harpleri, 106 yıl harpleri ve 40 yıl
harpleri gibi boğuşmalar da ZALUMEN-CEHULA insanın
eseridir. VYV. ABV.
Ezeli ve ebedi Türk düşmanı AB, Türkiye ve Türkler kalkınmasın,
batsın, yok olsun diye....

- 308 Çin Devletinin 70 yıldır ders kitaplarına aldığı ATATÜRK
İnkilaplarının terkedilmesini ve Türkiye’ye şeriatın gelmesini;
- ATATÜRK fotoğraflarının resmi dairelerden kaldırılmasını
istemektedir.
1922 yılında ATATÜRK diyor ki:
“ Tam bağımsızlık, ancak ekonomik bağımsızlıkla
mümkündür.”
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Biz; - Dünyanın en çok suistimal yapılan memleketi oldukça ve
kaldıkça,
- Çalışmadan, yorulmadan öğrenmeden refah aradıkça,
- Milli gelirin % 90’ını nüfusun % 1’ine (yüzde birine)
kaptırdıkça,
- Yaygın vergi kaçakçılığı ile en çok bin, iki bin süper
zenginimiz lehine Dünyanın en çok borçlu devletlerinden
biri kaldıkça,
TAM BAĞIMSIZ olmamız mümkün değildir ve bu
kaçınılmaz durum ARZ ve TALEP Kanununun da
KAÇINILMAZ bir gereğidir.
208)

22.12.2005 tarihli gazete haberlerine göre:
“ Asgari Ücret Net 380 YTL.
1) Asgari ücret, 1 Ocak 2006’dan itibaren 16 yaşından
büyükler için brüt 531 YTL, net 380 YTL. 46 YKr.
16 yaşından küçük işçiler için brüt 450 YTL, net 322
YTL 43 YKr. Olarak belirlendi.

- 309 2) Asgari ücret 1 Ocak 2006’dan itibaren 16 yaşından
büyükler için brüt 531 YTL, net 380 YTL. 46 YKr.
Oldu.
3) Komisyonun aldığı karar uyarınca, 16 yaşından
büyükler için açıklanan yeni asgari ücret yüzde 8,65,
4) 16 yaşından küçükler için belirlenen asgari ücret ise
yüzde 8,22 oranında artmış oldu.
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5) SSK. Primine esas kazancın alt sınırı ise asgari ücretin
brüt miktarı olan 531 YTL’ye yükseldi.
6) 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretten
74 YTL. 34 YKr. SSK. Primi, 5 YTL 31 YKr. İşsizlik
sigortası fonu, 67 YTL. 70 YKr. Gelir vergisi, 3 YTL
19 YKr. Damga vergisi olmak üzere toplam 150 YTL.
54 YKr. Kesinti yapılacak. 16 yaşından büyükler için
asgari ücretin işverene toplam maliyeti 645 YTL. 17
YKr. Olacak.
7) Kapıcılar için asgari ücret ise brüt 531 YTL, net 448
YTL. 16 YKr. Olarak tespit edildi. Kapıcılar için
belirlenen brüt asgari ücretten ise 74 YTL. 34 YKr.
SSK prime, 5 YTL 31 YKr. İşsizlik sigortası fonu,
3 YTL 19 YKr. Damga vergisi olmak üzere toplam 82
YTL 84 YKr. Kesilecek. Kapıcılar için belirlenen
asgari ücretin işverene toplam maliyeti 645 YTL. 17
YKr. Olacak.
8) Yeni asgari ücret 1 Ocak 1006 – 31 Aralık 2006
tarihleri arasında geçerli olacak. “

- 310 209)

24.12.2005 tarihli Akşam gazetesinde Başbakan yardımcısı
Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER’in açıkladığına göre 22 bin
bonozededen biri davayı kazanmış ve Devlet bonozedeye ödeme
yapmak zorunda kalmıştır. Diğer davalar beklemektedir.
Son bir ayda bonodan mevduata dönen ve Bakanlar Kurulu
kararile ödeme dışında bırakılan mevduatın ödenmesine de
Danıştay karar vermiştir. Hükümet İmar Bankası mevduat
taksitlerine göre bu bonodan dönen mevduatı da ödeme hazırlığı
içindedir.
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Off-Shoredan son bir ayda mevduata dönen İmar Bankası
mevduatının “muvazaa olup olmadığını” TMSF. Takdir
edecektir. Anayasa 152 bu doğrultudadır.
210)

26.12.2005 tarihli Milliyet Gazetesinde Hasan PULUR, SEVR
Anlaşmasının Osmanlı Türk Devletini parçalayan hükümlerini
özetlemiştir. Her tarafı düşmanlarca işgal edilmiş ÇARESİZ
OSMANLI’nın kabul ettiği GAYRİ KABİLİ kabul şartları
şöyledir:
“ 1- BOĞAZLAR KOMİSYONU: Kendine özgü
bir devlettir. İstanbul fiilen ve hukuken bu
komisyona bırakılacaktır. Çatalca, İzmit,
Edremit arasındaki üçgen de bu komisyona
verilmiştir.
2- YUNANİSTAN: Ayvalık, Alaşehir, Selçuk
içinde kalan üçgen, Oniki Adalar, Trakya,
Çatalca’ya kadar.
3- ERMENİSTAN: Erzurum, Trabzon, Van,
Bitlis’in kapsadığı bütün alanlar.
4- FRANSA: Suriye, Fransa’nın bir mandası
olacak, bu mandaya Hatay, Antep, Maraş,
Urfa, Mersin bağlanacaktır.
- 311 5- İTALYA: Antalya, Marmaris, Bodrum.
6- KÜRT YEREL ÖZERK BÖLGESİ: Bu yerel
özerkliğin sınırları Ermenistan’a ayrılan
bölgenin güneyi, Suriye, Mezopotamya’nın
kuzeyi (Irak) Fırat Nehri’nin doğusu...
TÜRKLERE Anadolu’dan ne kaldığını
haritada bulun...
Türk askeri, tarih boyunca, milletle birlikte
vatanını savunmuş ve korumuştur.
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Sevr’i hazırlayanlar, Osmanlı’ya kabul
ettirenler bunu çok iyi bilmektedirler.
Onun için ilk fırsatta, Türk ordusunun
belkemiği Kara Kuvvetlerini ortadan
kaldıracaklardır.
Sevr’e göre:
7- Türkiye’nin ordusu olmayacak, 35 bin kişilik
bir jandarma kuvveti olacaktır.
DENİZ KUVVETİ: Türkiye’nin bin 600
tonilatodan daha büyük olmamak koşuluyla 13
ganbotu ve torpidosu olabilecektir.
HAVA KUVVETLERİ: Türkiye’nin hava
kuvvetleri, uçakları olmayacaktır.
Bütün askeri okullar kapatılacak bir tek subay
yetiştirme okulu kalacaktır.
Padişahın 700 kişilik koruma kuvveti olacaktır.
Bur subayın ancak bir tabancası ve 100 mermisi
bulunacaktır.”
- 312 211)

1.1.2006 tarihli gazetelerde açıklanan sayın Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet SEZER’in çok isabetli uyarılarının başlıkları
şöyledir:
1- Ulus kimliği dinsel ve ırksal değildir. Azınlık ayırımı yanlıştır.
2- AB Lozan Anlaşmasına saygılı olmalıdır.
3- Anayasanın 83. maddesinde değinilen yasama dokunulmazlığı
aşırı olup, yolsuzluklara da nedendir.

212)

1.1.2006 tarihinden itibaren bir yıl uygulanacak asgari işçi
ücretlerinin brüt ve net miktarı ile çeşitli kesintiler 27 Aralık 2005
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tarihli Milliyet gazetesinde Güngör URAS tarafından yazılmış
olup, aşağıdaki gibidir.
“ Asgari ücrette işverenin ödediği 645 devletin aldığı 265,
işçinin cebine giren 380 YTL.
İşverenin cebinden çıkan
SSK işveren payı
İşsizlik sigorta primi
Asgari Ücret

645.17
-103.55
- 10.62
531.00

Asgari ücretten kesilen
SSK işçi payı
İşsizlik sigorta payı
Gelir vergisi
Damga Vergisi
İşçinin cebine giren

74.34
5.31
67.70
3.19
380.46

Fark nereye gidiyor?
İşverenin ödediği
İşçinin eline geçen
Aradaki fark
SSK’ya giden
İşsizlik primi
Vergi

645.17
380.46
- 264.71
- 177.89
- 15.93
- 70.89 “

- 313 -

213)

27 Aralık 2005 tarihli Vatan Gazetesi haberine göre, SABANCI
HOLDİNG ortaklarından Demir Sabancı 2005’in ilk aylarında
Sabancı Grubu altı şirkette sahip olduğu hisse senetlerinden bir
bölümünü borsada satarak 307 (üçyüzyedi) milyon dolar almıştır.
Haberin ayrıntısına göre hisse satışları İMKB’nın yükseldiği son
aylarda olsa imiş, Demir Sabancı’nın eline geçecek para 432
milyon dolar olacaktı.
Demir Sabancı’nın halen Akbank’taki hissesi 500 (beşyüz) milyon
dolar değerindedir.
Akbank’ın piyasa değeri 14 milyar 200 milyon dolar kadardır.
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HD. Notları:
1- Sadece bir bölüm hisseleri 432 milyon dolar eden ortaklarla
bankanın ortak olduğu şirketlerin geçmişte ne kadar vergi
ödediği soruşturulmalıdır.
2- Ortakların şirketlerile cari hesapları incelenmeli ve KVK. 16,
17 manasında örtülü kazanç, vergi ziyaı olup olmadığı
araştırılmalı ve servet vergisi salınmalıdır.
3- Yalnız Akbank’ın piyasa değeri 14 milyar 200 milyon dolar
orta boyutta 140 ilçenin ve binlerce köyün mal varlığından
fazladır.
4- Sabancı grubuna dahil tüm şirketler nazara alındığında, bu
grubun mal varlığı en az 30 milyar dolar olup, 300 ilçe ve 10
köy mal varlığı kadardır. Ortakların kişisel mal varlıkları da
ayrıdır.
5- 30 milyar dolar mal varlığının % 2 yıllık kazanç getirdiği
varsayımında yıllık gelir 6 milyar dolardır.
- 314 Bir işçinin asgari yıllık net ücreti 380 x 12 = 4 milyar 560
milyon lira olduğuna göre Sabancı grubu beş on ortağın yıllık
geliri 6 milyar dolar = .............. adet işçi geliri kadardır.
6- Zenginler fakirleri düşünmek ve tüm vatandaşların aylık yıllık
asgari bir gelire ve eve sahip olmasını sağlamalı,
kanunlaştırmalıdır.
Aksi halde, bir gün fakirler zenginleri öldürür.
214)

ABD. Ateşli Silahlara Karşı Koruma Kurumu incelemelerine
yollama yapan 4.1.2006 tarihli VATAN Gazetesi haberine göre
Türkiye MAGANDA listesinde Dünya birincisidir. Yılda 700
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(yediyüz) kişi öldürülmekte ve sanıkların % 87’si hapis cezası
almaksızın kurtulmaktadır.
215)

Devlet idaresinin yetersizliği ve insanların gelir ve istikbal
güvencesinden yoksunluğu gibi nedenlerle sürekli suistimallerden
beş örnek de 5 Ocak 2006 tarihli MİLLİYET Gazetesinde
açıklanmış olup şöyledir:
1- Konya’da ENDÜSTRİ Holdingin varlıklarını yağlamaları
nedenile 38 kişi ceza mahkemesine verilmiştir.
2- İkinci habere göre Konya SELÇUK Üniversitesi Tıp Fakültesi
İdarecisi birçok profesör de zan altındadır. YÖK incelemelerine
göre, 2003 ve 2004 yıllarında satın alınan “tıbbi malzemeler”
normal bedelin iki katı bedelle alınmıştır.
Ayrıca, 2004 yılında 70 bin öğrenciden kişi başına 50 milyon
lira kanunsuz para alınması da suçlama sebebidir.
3- Bazı yüz kızartıcı suçlar nedenile 1998’den bu yana dava
edilen Adnan Oktar hocanın zamanaşımı nedenile kurtulmuş
olması da, incelemeye alınmış ve avukatlarla hakimlerin
sorumlu olacağı bildirilmiştir.
- 315 4- Tutuklu Adnan Çevik’in mahkeme kararı olmadan savcı
tarafından serbest bırakılması da şikayet konusudur.
5- GALATAPORT ihalesinde, ödeme süresinin sonradan uzatılmış
olduğu da CHP ve ANAP tarafından iddia edilmektedir.

216)

27 Aralık 2005 tarihli Milliyet’te Güngör URAS:
“ İşveren 645 milyon lira ödüyor, 265 milyonunu Devlet
alıyor, 380 milyon lirayı işçi alıyor.”
Demek suretile, asgari ücrette devlet hatasını vurgulamıştır.
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Irak’da bir Şii’nin cenaze namazında fanatik dinciler 123 Şii’yi
öldürmüştür.
Kabil de Habil’i kıskançlık nedenile öldürmüştür.

218)

7 Ocak 2006 tarihli Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat’ın
haberine göre:
“ Devletin Akıl Almaz İşleri:
Birkaç gün önce bir ‘çelişkiye’ dikkat çekmiştik.
Türkiye’nin nüfusu 68 milyon.
Ancak ‘sosyal güvenlik hizmeti alın nüfus’ 81 milyon.
‘Sosyal güvenlik şemsiyesi dışındaki nüfus’ ise 20
milyon.
Bu durumda...
‘Gerçek nüfusumuz’ kaç milyon?
68 milyon mu, 81 milyon mu, 101 milyon mu?
- 316 Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Kenan Malatyalı
aradı.
Ve önümüze bir ‘döküman’ koydu.
Çorum’un nüfusu 597 bin.
Yozgat’ın da 682 bin.
Seçmen sayılarına gelince...
Çorum’daki seçmen sayısı 386 bin.
Yozgat’taki 317 bin.
Nüfusu Çorum’dan fazla olan Yozgat’ın seçmen sayısı
‘Çorum’un seçmen sayısından az’.
Kenan Malatyalı sordu:
‘örnekleri çoğaltmamı ister misiniz? Buna benzer o
kadar çok çarpıklık var ki.
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Bizim devletin işleri bir alem.
Ne doğru dürüst bir nüfus sayımı yapabiliyoruz, ne de
seçmen listesi. “
218)

Fransa’da yayımlanan NAPOLYON KATLİAMI adlı bir kitaba
yollama yapan 9.1.2006 tarihli Cumhuriyet Gazetesi haberine göre
Napolyon bir milyon kişiden fazla insanı ırk ayrımı nedenile
öldürtmüştür.
Haber, İkinci Dünya Savaşında 6 milyondan fazla Yahudi’yi gaz
odalarında öldüren Alman Hitler’i de hatırlatmaktadır.
Hz. Adem ile Havva’nın ilk iki çocuğundan KABİL de HABİLİ
öldürmüştür.
Birinci Dünya Savaşında ırk ve din ayırımına ilaveten
SÖMÜRÜCÜLÜK ve haksız menfaat egoizmi neticesinde
öldürülen ve şehit olanlar 750 binden fazladır.
- 317 İkinci Dünya Savaşında Rusya Kafkasya’sına kadar giden Alman
orduları STALİNGBAD bozgununda kumandan Alman generali
de 40 milyondan fazla insanın öldürülmüş olmasını hiç
önemsemeden LES VİCTOIRES PERDUES = KAYBOLMUŞ
ZAFERLER adlı kitabı yazmıştır.
Kur’anı Kerim’in AHZAP Suresinin 72. Ayeti diyor ki,
“ İNSAN ÇOK ZALİM VE ÇOK CAHİLDİR.”

219)

9.1.2006 tarihli Milliyet Gazetesinde açıklandığına göre:
“ Otomobil 120 yaşında”
Alman KARL BENZ 29 Ocak 1886 tarihinde Devlete müracaat
edip “Patentli araba motoru” belgesini almıştır.

, 22.12.2005

Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

İstanbul

Tel.: (0.212) 249 40 53 – 293 81 77
245 12 93 – 245 12 94
Fax: (0.212) 244 54 52

Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzetpaşa Sokak No. 36/12
Kabataş - İSTANBUL

ALLAH’ın verdiği akıl, insanların birbirini öldürmesine neden
olmakta ise de, yine Tanrı vergisi akıl arabayı icat etmekte, fezaya
gidebilmekte, ilaçlar da yapmaktadır, Tanrı her şeye hakimdir.
220)

9.1.2006 tarihli MİLLİYET’in diğer bir haberine göre AIHM
Başkanı LUSIUS WILDHABER, türbanlı olduğu için üniversiteye
alınmayan Şahin’in açtığı davayı reddeden AIHM’ne sitem eden
Başbakan’ı eleştirmektedir.
Üniversitelerde türbanın yasak olduğunu Türk Anayasa
Mahkemesi ve Danıştay da kararlaştırmıştır. Hala hükümetin
savunması ve AIHM’e çatması insanın zalim ve cahilliğidir.

221)

1) Türkiye’nin birinci noksan ve problemi,
a.TAHSİLSİZLİK,
b.CAHİLLİK,
c.Ve ACEMİLİKTİR.
-318 İlkokuldan doktora, doçentlik ve profesörlük seviyelerine kadar
inanılmaz bir zayıflık ve acemilik vardır.

a- İlk ve orta okullarda sınıf geçme imtihanları ya hiç yoktur
d. veya göstermeliktir.
e. Öğretmenler teftiş edilmemektedir.
f. Müfettişler de denetlenmemektedir.
b- Aynı ihmal üniversite ve yüksek okullarda da vardır.
Tezler göstermelik ve çok zayıftır.
Ders kitapları 1974’lerden yeni basıların tekrarından ibarettir.
Kitap yazmak mali bakımdan kazançlı olmadığından ve her yıl
asgari ilmi eserler verilmesini emreden YÖK Kanunu da
uygulanmadığından hocalar çok bilgisiz ve yetersiz kalmaktadır.
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İlmi yayınlar mali bakımdan desteklenmeli ve kitap ticaretinden
tüm vergiler kaldırılmalıdır.
Kitap bedellerinde % 8 KDV çok komiktir.
Yayın noksanı ve CEHALET sebebiledir ki 40 – 45 maddelik tip
banka kredi sözleşmelerinin tüm maddeleri emredici hükümlere
aykırı ve geçersizdir. Hazine, BDDK. ve Anayasanın 108.
maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Denetleme
Kurulu bu sözleşmeleri denetlememekte, Devlet vergi ziyaına da
uğramaktadır.
c- Bu tembellik ve acemilik nedeniledir ki, 1840’da yazılmış
Fransızca kitaplarda bir iki dikte hatası olduğu halde, Türkçe
kitapların her sayfasında birkaç dikte hatası vardır.
d- En büyük ilmi kurum TÜBİTAK eser vermemekte ve
denetlenmemektedir.
- 319 Türkiye’nin ikinci önemli meselesi:
g. FAKİRLİK
h. İŞSİZLİK
i. Ve SOSYAL GARANTİDEN YOKSUNLUKTUR.
Nüfusun % 36’sı tarımda çalıştığı halde milli gelirden payı ancak
% 12’dir. 2.1.2006 tarihli Dünya Gazetesinde Zafer ATAY’ın
yazdığına göre:
“ 2003’te tarıma AB bütçesinden karşılıksız 28 milyar Euro
dağıtıldı. Bu fondan en çok Fransa yararlanıyor. Fransız
çiftçilerine 2003’te 8 milyar Euro verildi. Çiftçiler
ortalama 20.000’er Euro aldılar. “
30.12.2005 tarihli Dünya Gazetesinde Tevfik GÜNGÖR’ün yollama
yaptığı:
“ Dünya Bankası raporuna göre, nüfusun yüzde 20’si
günlük 2.15 dolar harcama gücü ile yoksulluk sınırının
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altında. Nüfusun yüzde 58’i günlük ortalama 4.30 dolarlık
harcama ile kırılganlık sınırında.
TÜİK, 2004 yılında aylık aile harcamaları ile ilgili
araştırma sonuçlarını açıkladı. Aylık aile harcamaları
ortalama 841 YTL. İstanbul ortalaması 1.021 YTL.
Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ortalaması 543 YTL.
Kişi başı günlük harcama ortalaması İstanbul’da 10.8
YTL, Güneydoğu Anadolu’da 1.9 – 6.0 YTL. (ortalama 3,3
YTL) Doğu Anadolu’da 1.7 – 4,8 YTL. (Ortalama 4.0 YTL)
“
AB çiftçisini mali bakımdan çok desteklediği halde Türkiye’de bu
destek yetersiz kalmıştır.

- 320 1804 tarihli 2800 maddelik Fransız Medeni Kanununun tamamı
1840’larda çok ayrıntılı olarak birkaç defa 10, 14 ve 34 ciltler
halinde şerhedildiği halde 1926’dan itibaren batıdan tercüme
edilen Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu, Vergi Kanunları ile
Ceza Kanunları bölüm bölüm ve daha çok ders kitapları halinde
yazılmış ve bu ana kanunların hiçbiri henüz tam şerhedilmemiştir.
- Tam bir cehalet,
- Bilgisizlik,
- Ve ilgisizlik ürünüdür.
Üniversitelerimizin tembelliği ve verimsizliği 6.1.2006 tarihli
Cumhuriyet Gazetesinde TÜBA şeref üyesi Yücel KANPOLAT
tarafından şöyle açıklanmıştır:
“ * Bilim kültürümüz çok yavaş gelişiyor. Gerçek bilim
insanıyla şarlatanı ayırt etmekte tereddüt ediyoruz.
Grup çalışma anlayışı şimdilerde bile az ve herkes tek
başına veya kendi yaratıcılık gücü zayıf olsa da başı
çekmekte ısrar ediyor.
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• Merkezi cihaz sistemi anlayışı yerleşemedi, olanlarda
gerektiği gibi çalışmıyor. Çünkü o cihazları kullanacak
uzmanlaşmış eleman yok gibi ve kurumlaşılamadığı için
yine şahısların keyfine bırakılıyor.
• Dekan ve özellikle rektör seçimleri siyasi parti
seçimlerini aratmayacak durumda, öğretim üyelerinin
ve yardımcılarının bölünmesine ve devamlı
sürtüşmelerine yol açıyor. Vakıf üniversitelerinde
durum biraz farklı, yani batıdaki gibi mütevelli heyeti
var, ancak son söz patronların.

- 321 • Doçentlik ve Profesörlüğe yükseltmelerdeki sistem
hiçbir ülkede hatta uzak doğuda bile yok. Birtakım
kurallar getirilse de gene elli yıl öncesine benzer
yürüyor, memuriyet gibi. Şu kadar yayın doçent, beş
sene bekle profesör. Doçent ve profesör kadroları,
ilanlarda isim yazılmasa da, belli şahıslar için ilan
ediliyor. İhtiyaç dolayısıyla değil. Rekabet yok.
• Birçok bölüm veya anabilim dalında araştırma
görevlisinden fazla profesör ve doçent var ve çoğunun
ne yaptığı belli değil. Unvana sığınarak dışarıda işini
uyduran üniversiteye öylesine uğruyor, araştırma ve
diğer tüm zorlukları ile uğraşmadığı için, araştırma
yapanlara hele idari bir görevi de varsa engel olmaya
çalışıyor, ‘ben yapmıyorum başkası da yapmasın’
mantığı geçerli.
• İşin en ilginç yanı bu gibi kimseler hemen, hemen her
komisyon, jüri ve hakemliklerde listenin başında oluyor.
Kendisin üniversiteye ve bilimsel araştırmalara
verenler özellikle gençler bir tas pirinçle idare etmeye
çalışırken, bunlar taslarını parayla doldurabiliyor.
Ve yan odada bilimsel tartışma yapılabilecek bir kimseyi
bulmak hala zor.”
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Türkiye’de cilt cilt kitaplar hep ilgili mevzuat derlemesi,
- Yargıtay ve Danıştay derlemesi,
Gibi zahmetsiz, ilimsiz ve kazanç amaçlı derlemelerdir.
En çok ilmi eserin yazıldığı Ticaret Hukukunda dahi yaklaşık 1500
maddelik Ticaret kanununun 816 – 1459. maddelerinde düzenlenen
deniz, Ticaret ve Sigorta bölümü ile ilgili ilmi kitapların en genişi
500 sayfayı geçmez.

- 322 Atatürk diyor ki:
“ ÇALIŞMADAN, YORULMADAN,
ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI
ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ
MİLLETLER ÖNCE HAYSİYETLERİNİ VE
DAHA SONRA İSTİKLALLERİNİ
KAYBETMEYE MAHKUMDURLAR! “
222)

Acemi bilgisiz ve Dünya mevzuatından habersiz ve çok egoist
Devlet yöneticilerinin rey uğruna emeklilik yaşını küçültmesi,
hem milleti tecrübeli işçi ve memurun kaliteli hizmetinden yoksun
bırakır, hem de emeklileri perişan eder, ayrıca tefeci IMF‘in de
itiraz ettiği komik emeklilik şartlarından bir bölümü Okan
MÜDERRİSOĞLU ile Hülya KARABAĞLI tarafından 10 Ocak
2006 tarihli SABAH Gazetesinde özetlenmiş olup şöyledir:
“ Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Raporuna
Göre:
1. Sadece 2004 yılında 169 bin 913 kişiye yaşlılık aylığı
bağlandı.
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2. Emekli olan 169 bin 913 kişiden yüzde 61’i bir başka
deyişle 103 bin 661 kişi 34-49 yaşları arasında
bulunuyor.
3. 2004 yılında 31 bin 200 kadın sigortalı emekliliğe
ayrıldı. Emekliye ayrılan kadın işçilerin yüzde 57’sinin
50 yaşın altında olduğu belirlendi.
4. 2004 yılında 138 bin 713 erkek sigortalı emekliye
ayrıldı. Yaşlılık aylığı bağlanan erkeklerin yüzde
79’unun 55 yaşın altında olduğu anlaşıldı.
-323 5. Böylece, kadın ve erkek sigortalıların emeklilik yaş
ortalaması 2004 için 49 olarak hesaplandı.
6. SSK’dan 488 bin 535’i kadın, 2 milyon 349 bin 887’si
erkek olmak üzere 2 milyon 838 bin 422 kişi emekli
aylığı alıyor.
7. Emekli aylığı alan 488 bin 535 kadın sigortalının yüzde
31’i oranındaki 149 bin 805’i 50 yaşın altında.
8. erkeklerin yüzde 42’sine karşılık gelen 976 bin 264’ü
ise 55 yaşın altında emekliye ayrılmış durumda.
Uluslar arası ölçekte 6 çalışandan kesilen primler 1
emeklinin aylığına giderken Türkiye’de bu oran 1.7’ye
geriledi. “
9.

, 22.12.2005

Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

İstanbul

Tel.: (0.212) 249 40 53 – 293 81 77
245 12 93 – 245 12 94
Fax: (0.212) 244 54 52

223)

Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzetpaşa Sokak No. 36/12
Kabataş - İSTANBUL

Devletin en küçük memurundan Cumhurbaşkanına kadar kimse
yaptığı hatalı işlemlerden doğrudan sorumlu tutulamadığından
yolsuzluklar artmaktadır.
Milletvekilleri dahil, devlet çalışanlarının YETKİSİ var,
sorumluluğu yok veya sadece yıllar sonra RÜCU yolu ile.

- 324 -

Memur, amir, milletvekili, bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı gibi
Devlet temsilcilerinin doğrudan sorumluluğunu engelleyen ve ilk
defa 1961 Anayasası’nda kabul edilip 1982 Anayasasında
sorumsuzluğu daha da ağırlaştıran Anayasanın 40, 83, 84, 125 ve
129. maddelerile Bankalar Kanununun 24-6. maddesi ve Ticaret
Kanununun 275. maddesi doğrudan sorumluluğu gerektirecek
şekilde değiştirilmedikçe MEMUR doğruluğa özen göstermez,
yolsuzluk artar. Örnek bir inceleme ektedir.
224) Denetimsizlik ve acemilik nedenile Türkiye’de büyük vergi
kaçakçılıkları da var. 2004 yılında beyan edilen vergiler, toplam
gelirlerin % 1,3’ü kadar, 2005 yılının ilk on ayında ödenen dolaylı
vergiler, tüm vergilerin % 69,2’sidir.
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre “gayrimenkullerin
piyasa bedeline” göre ödenmesi gereken emlak vergilerinin ancak
200/1’i ödenmektedir.
225)

Ankara Ticaret Odası’nın raporuna yollama yapan 9 Ocak 2006
tarihli Dünya Gazetesi haberine göre Türkiye’nin hala artarak
borçlandığını kanıtlamakta olup aşağıdaki gibidir:
ATO: Borç stoku 346 milyar dolar.
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Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) hazırladığı “345 Rakım Borç
Tepesi Raporu”’na göre:
1. 2003 yılı sonundan bu yana iç borç 41,3 milyar dolar, dış borç
19,5 milyar dolar arttı.
2. Toplam borç ise 345, 9 milyar dolara çıktı. Raporda, borç
artışının yüzde 68’inin iç borçlardan meydana geldiği
kaydedildi.
- 326 3. ATO’nun raporuna göre, 2005 yılının 11 ayında 159 katrilyon
lira iç borç ödemesinde bulunulmasına rağmen, 2004 yılında
224,5 katrilyon lira olan iç borç stoku yeni borçlanmalarla,
243,8 katrilyon liraya yükseldi.
4. Aynı dönemde 35 milyar dolar da dış borç ödendiği ifade edilen
raporda, 2004 yılında 161.9 milyar dolar olan dış borç
stokunun 2005 yılının 9 ayında 165.3 milyar dolara çıktığı
ifade edildi.
5. Türkiye 2002 – 2005 yılları arasında 468.4 katrilyon lira
anapara, 181.6 katrilyon lira faiz olmak üzere toplam 650
katrilyon lira iç borç ödemesinde bulundu. Buna karşılık
Türkiye, son dört yılda 589,9 katrilyon lira iç borçlanma
gerçekleştirdi.
226) Halkı ezen Toprak Ofisi, tarım ürünü vergisi, hayvan ve yol vergileri
gibi angarya oluşturan eziyet araçlarını kaldırdıktan sonra, çiftçiye
desteği ürün fiyatlarından tohum elemelerine, hayvan aşılamalarına
kadar genişleten 1950 - 1960 arası DP iktidarının ekonomik başarısı
da Avrupa ülkelerile mukayese edilecek seviyededir. Bu
görüşümüzün milletlerarası bir belgesi Mithat MELEN’in 7 Ağustos
2001 tarihli Dünya Gazetesi’nde yayımlanan bir incelemesinde
açıklanmış olup:
“Avrupa İskan Fonu 1 Şubat 1958 tarihli bir raporunda,
kişi başına milli gelir düzeyinin Batı Almanya’da 948,
İtalya’da 348, Türkiye’de 316, Yunanistan’da 250 dolar
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olduğunu saptamış. Ezcümle 1958 yılında İtalya ile aynı
durumdayız. Yunanistan’ı geçmişiz, Almanya’dan ise 3 kat
gerideyiz. Bugün bütün bu oranlar Türkiye için o kadar
acıklı ki. Bir de reel olarak OECD ülkeleri arasında son 20
yıldır kişi başına milli gelirini reel anlamda en az artıran
ülkeyiz. Kişi başına gelirimiz bugün Almanya’dan 9 kat,
Yunanistan’dan 5 kat, İtalya’dan 8 kat daha az veya
geride.”
şeklindedir.

- 327 1958 yılında kişi başına milli gelirde yarıştığımız Avrupa ülkelerile 2001
yılında durumumuz da şöyledir:
“ALMANYA 25.600,
İTALYA 20.100,
YUNANİSTAN 12.100,
ve TÜRKİYE 2.000 Dolardır.”
2001 yılı itibarile diğer devletlerden örnekler de şöyledir:
“ Macaristan 4.600,
Polonya 4.000,
Norveç 33.400,
İngiltere 23.500,
İspanya 14.800,
Belçika 24.600,
Portekiz 11.000,
İrlanda 21.400,
İsveç 26.700,
Bulgaristan 4.300,
ABD 31.900,
Japonya 32.000,
Finlandiya 24.700,
Hollanda 25.100,
Fransa 24.100,
Kanada 20.100 Dolardır. “
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- 328 227) 2006 HAC ZİYARETİNDE 367 KİŞİNİN ŞEHİT VE BİNDEN
FAZLASININ YARALANMASINA NEDEN OLAN ŞEYTAN
TAŞLAMANIN TARİHÇESİ :
Diyanet İşleri Vakfı yayınlarına göre, kral NEMRUT’un
put-heykeltraşı AZER’in oğlu olup, İ.Ö. 1800’lerde yaşadığı bilinen
Hz. İbrahim o sabah oğluna ip ve bıçak almasını, birlikte oduna
çıkacaklarını söyledi:
1. Bunu her zaman yaptıkları için Hz. İsmail şüphelenmemişti.
2. Mina mevkiine gelince Hz. İbrahim yavaş yavaş oğluna rüyayı
anlatmaya başladı.
3. Hz. İsmail’de en ufak bir üzüntü veya telaş meydana
gelmemişti. Allah yoluna kurban edilmesi isteniyordu
kendisinden ve onun en ufak bir tereddüdü yoktu.
Babasına şu cevabı verdi:
“Babacığım! Ne ile emrolundunsa onu yap. Beni sabreden
bir insan olarak bulacaksın.”
4. Hz. İbrahim oğlu Hz. İsmail’i kurban etmeye götürürken yolda
şeytan önlerine çıktı. Babalık şefkatini tahrik ederek Hz.
İbrahim’i bu işten vazgeçirmeye çalıştı. Hz. İbrahim ise onun
vesveselerine değer vermeyip yerden aldığı taşları ona atarak
uzaklaştı.
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5. Şeytan Hz. İbrahim’den ümidi kesince Hz. İsmail’e yanaştı ona
vesvese vermeye başladı. Fakat o da şeytana inanmayarak,
ardından yedi tane taş attı.
6. Bunun üzerine Hz. Hacer’in yanına giderek analık şefkatini
kullanmaya çalıştı. Fakat Hz. Hacer de şeytana yerden aldığı taşı
atarak kovdu.
7. Hacıların hac zamanı şeytan taşlamaları da bu hadiseye dayanır.
- 329 Tanrı tarafından Peygamber tayin edilen Hz. İbrahim’in babasından
ayrılması da Meryem Suresinin 42 – 47. ayetlerine göre şöyledir:
“Babacığım sana gelmeyen bir ilim bana erişmiştir. Gel bana uy
da, seni doğru bir yola eriştireyim.”
“ Babacığım, şeytana tapma. Muhakkak ki şeytan Rahman’a
isyan etmiştir.”
“ Babacığım korkarım ki, Rahman’dan sana bir azap erişir de
cehennemde şeytanla arkadaş olursun.”
Bir evlat olarak Hz. İbrahim, babasına bu şekilde nazik bir ifade ile
yalvarır yakarırken onu kurtarmaya çalışırken inançsızlıkta direnen
baba şöyle karşılık veriyordu.
- Ey İbrahim! Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun?
Eğer bu işe son vermezsen seni taşlarım. Uzun bir süre
benden uzak dur.”
Hz. İbrahim müşrik babasının bu tehditlerine ve sert karşılık
vermesine rağmen yine aynı üslubu devam ettirdi.
“ Sana selam olsun. Rabbimden senin için af dileyeceğim.
Muhakkak ki O bana karşı çok lütufkardır. “ (Meryem Suresi
42-47)
228) 21.1.2006 TARİHLİ Milliyet Gazetesinde de eski başkan Prof. Dr.
Necmettin Erbakan ile Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, İçişleri
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Bakanı Abdülkadir Aksu dahil laiklik prensiplerine aykırılık
nedenile Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasına karar
verilen Refah Partisinin paralarını yasalar gereğince Devlet
Hazinesine vermeyip sahte faturalarla harcanmış gösteren 88 davalı
konusunda bir haber var. Haber Şöyle:

- 330 “ Ceza davasına paralel olarak, Maliye ve Hazine’nin
aralarında Erbakan, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül,
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu gibi isimlerin de
bulunduğu 88 kişiden yaklaşık 10 milyon YTL’yi bulan
kamu zararının tahsili için açtığı dava, Ankara 6. Asliye
Hukuk Mahkemesi’nde sürüyor. Ancak, hangi RP’linin
ne kadar harcadığını gösteren –gider defteribulunamadığı için dava 2001’den bu yana
sonuçlandırılamıyor.”
229) AIHM, mecburi askerlikten kaçınan bir Türk’e ceza verilmesini
insan haklarına aykırı bulmuş ve Türkiye’de mecburi askerliğin
kaldırılmasına yol açmışsa da 25 devletli AB’de hala 11 devlette
mecburi askerlik vardır.
28 Ocak 2006 tarihli Hürriyet Gazetesinde açıklandığına göre AB
devletlerinde askerlik 11 devlette zorunlu, 14 devlette paralıdır.
“ ZORUNLU ÜLKELER:
Avusturya 8 ay,
Kıbrıs Rum Kesimi 26 ay,
Danimarka 9 ay,
Estonya 8 – 11 ay arası,
Finlandiya 180 gün,
Almanya 9 ay,
Yunanistan 12 ay,
Litvanya 12 ay,
Letonya 12 ay,
Polonya 12 ay,
İsveç 7,5 ay.
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ZORUNLU OLMAYANLAR:
Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Macaristan, irlanda,
İtalya, Lüksemburg, Malta, hollanda, Portekiz,
Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya ve İngiltere.
AB’de retçilere sunulan alternatif sosyal
yükümlülüklerin süreleri ise şöyle:
- 331 Avusturya 12 ay,
Çek Cumhuriyeti 18 ay,
Danimarka 9 ay,
Estonya 12 ay,
Finlandiya 395 gün,
Almanya 9 ay,
Yunanistan 30 ay,
Litvanya 24 ay,
Letonya 18 ay,
Polonya 18 ay,
İsveç 7,5 ay “
AIHM dahil AB’nin amaç ve derdi Müslüman Türkiye’yi
parçalamak, Lozan sözleşmesi yerine Türkiye’yi parçalayan SEVR
antlaşmasını getirmektir.
Misak-ı Milli buna engeldir.
230) 3 Ocak 2006 tarihli gazete haberine göre, sıfırları silinmeden önce
en zayıf paralar arasında bulunan Türk Lirası altı sıfır silinmesinden
sonra 85 yabancı parasının en kıymetli altıncı parası olmuştur.
6 Ocak 2006 tarihli Vatan Gazetesinde Oğuz KARAMAK’ın
hesaplarına göre “Son üç yılda Dolar alanın parası yılda % 40
gerilemiştir.”
HD.
a) 2003 Ocak’ında dolar kuru 1.642.000 lira idi, Mart ve Nisan’da
1.700.000’ü gördü. 2006 başlarında ise, dolar kuru 1.330.000
lira civarındadır. Üç yılda yaklaşık 300.000 liralık kur
gerilemesi % 20 civarında kayıp demektir.
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b) 2003 Ocak – 2006 Ocak arası faizlerde de dolar zarardadır.
% 40 kayıp doğrudur.

- 332 c) Enflasyonun % 115 olduğu 1980 yılında yıllık % 2 vadeli
mevduat kayıtlarının bankalardan 1983’ten itibaren % 20 faiz
gibi bir faiz tanınmasından bu yana dolar her devrede Türk
Lirasından daha az gelirlidir.
Fakat 2006 başları itibarile mevduatın halen % 30’u dolar ve
yabancı parada olup, para sahiplerinin akılsızlığını gösterir. HYH
Bu durumda yabancı mevduat sahiplerine kayyum tayin etmek
zorunludur. MK. 376
231) 2.2.2006 tarihli Dünya Gazetesi haberine göre Türkiye milli gelir ve
giderinin üçte biri İstanbul ve Kocaeli’de olup gider dağılımı çok
bozuktur.

FOTOKOPİ
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- 333 232) TELEKOM ve TÜPRAŞ gibi tekel çalışan, peşin para ile çalışan ve
zarar etme ihtimali de bulunmayan Devlet işletmelerinin üç yıllık
kar ve katkıları kadar düşük bir bedelle satılmasını gazeteler ve
özellikle Emin ÇÖLAŞAN sürekli eleştirmektedir.(2005 neticeleri )
4 Şubat 2006 tarihli Milliyet Gazetesinde GÜNGÖR URAS
özelleştirme işlemlerinde on yıllık bir tarihçeyi özetlemiştir.
“ Özelleştirmeden sorumlu kamu kuruluşlarının yaptıkları
yanlışlar nedeniyle iptal edilen özelleştirme işlemlerinde
çözümü bulmak hükümetlere düşüyor. Çoğunda da
hükümetler kanunu hukuku çiğneyerek çözüm arayışına
giriyor.
Bugüne kadar hükümetler gizli veya açık kararnamelerle
özelleştirmeye ilişkin 18 Danıştay kararını uygulamadı.
Bunlar:
1- Havaş 1996
2- Karabük 1998
3- Petlas 1997
4- Orüs-Pazarköy 1997
5- Onüb-Ayancık 1998
6- Orüs-Vezirköprü 1999
7- Sümer-Eskişehir 1997
8- Sümer- Şanlıurfa 1997
9- Sümer-Adana 1997
10-Çayırhan 1997
11-Metaş 1994
12-Kümaş 1998
13-Giresun Limanı 2000
14-Ordu Limanı 2000
15-Tekirdağ Limanı 2000
16-Rize Limanı 2000
17-Hopa Limanı 2000
18-Antalya Limanı 2001 ile ilgili özelleştirme kararları.
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Buna karşılık 2004 yılında Tüpraş ihalesini kazanan ZorluTatneft ihalesiyle ilgili iptal kararı uygulandı.”
- 334 233) 3 – 6 Ocak 2006 tarihli basında Hz. Muhammet karikatürünü yapan
Hıristiyan gazeteleri protesto edildi.
Fanatik Hıristiyan hatası gavur gazetecinin kazanç hırsı Dünyayı
meşgul etti, protesto yangınları, dayakları ve Trabzon’daki papazın
katli.
İnsanların bir bölümü kafalı ve çalışkan ( Quid proprium) radyoyu,
telefonu, uçağı, çeşitli ilaçları icat ediyor, uzaya gidiyor, hava
durumunu günler önce bildiriyor. Kafasız ve tembel insanlar ise
kulüp tutuyor, gol olunca adam öldürüyor.
Dinler arası harpler, çatışmalar, öldürmeler........
Aynı dinden mezhepler, baş örtüsü, cennet, cehennem TCK. 312’ye
bz.
“İnsan çok zalim, acımasız ve cahildir = zalumen cehuladır.”
Maddi ve manevi doyumsuzluk.
234) 3 – 8 Şubat 2006 tarihli, yazılı ve görsel basının çarpıcı ve sürekli
haberi bir Danimarka Gazetesi Fyllands PASTEN gazetesinde çıkan
ve Hz. Muhammedi, “ eli bıçaklı ve arkasında kadınlar ve
bombalı olarak” gösteren karikatürdür.
Fransız Soir, Alman Die Welt gazeteleri,e İtalyan ve İspanyol
gazetelerinde de bu karikatürler yer aldı.
Fransız Soir gazetesinde başlıklardan biri:
“ Qui on a le Droit de caricatürer dieu”
şeklinde olup, “ Evet, Tanrının karikatürünü yapma hakkı
vardır.” Manasındadır. 3.2.2006 tarihli Milliyat Gazetesi haberine
göre “ Karikatürü dini liderler esefle karşıladı.”
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Karikatür, Ürdün Al şihan gazetelirnde de yayınlandı ve muhabir
işten kovuldu.

- 335 235) 7.2.2006 tarihli ZAMAN Gazetesinde “ Harçlı Seferleri” ni
hatırlatmış ve bu yazıda NEVVAL SEVİNDİ yakın tarihten
örnekler vermiştir. “Anti semitizm, islam karşıtlığı” gibi başlıklar
da vardır.
H.D:
Hz. Adem’le Havva anamızın ilk iki oğlundan Habil’in kıskançlıkla
Habil’i öldürmesile egoizm kavgası başlamıştır.
15-16. asırlarda Avrupa’da Hıristiyanlar arasında süren 30, 40, 100
yıl harpleri ile Hıristiyanlığın Katolik, Protestan, Ortodoks
mezheplerine ayrılması da SEN – BEN egoizm kavgasıdır.
Yüce Tanrının Hz. Muhammede intikal eden hadislerinde “Sen
olmasa idin ben alimleri yaratmazdım” diyecek kadar yüceliği
tespit ve teslim edilen Hz. Muhammedin, Hıristiyanlarca
kıskanılması doğaldır. Bu kıskançlığı küçümsemek gerekir.
Av. Dr. Muhittin GÖKLÜ’nun 1963 tercümesi İRAN
MEKTUPLARI adlı meşhur eserin yazarı Fransız,
MONTESQUİEU da, tercümenin 145 – 147. sayfalarında
Hz. MUHAMMED’i karikatürize etmiştir.
MONTESQUİEU’nun 30 Eylül 1713 tarihli ve edepsiz yazısı
şöyledir:
“ Hacı İbbi’den yahudi Ben Josue’ye
İzmir
1- Bana öyle geliyor ki, Ben Josue, harikulade insanların
doğuşlarında, daima şanlı ve parlak işaretler vuku
buluyor! Sanki tabiat bir nevi sancılar çekiyor, semavi
kudret büyük cehit sarfile bu doğumu meydana
getiriyor!
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- 336 2- İşte bu yönden, bütün dünyada, Hazreti
Muhammed’in doğumundan daha harikulade bir
hadise vuku bulmamıştır, denilebilir! Ulu Tanrı, kendi
hikmetinden sadır olan buyruklarla, İblis’i zincirlere
vurmak maksadiledaha başlangıçta yer yüzündeki
insanlara bu büyük Peygamberi göndermiş
bulunuyordu.
Daha Hazreti adem’den iki bin yıl önce, Allah bir ışık
kitlesi yaratmıştı! Bu ışığı müteakip, intihaptan
intihaba geçerek, cedden cedde inerek sevgili Resulu,
Muhammed’e vasıl olmuş ve böylece Onun Ululardan
gelmiş olduğunu beşer nevine göstermek istemiştir.
3- İşte, yine bu Peygamber yüzünden, Cenabi Hak,
çocuk doğuran her annenin haslet ve mizacını
paklayup yükseltmiş ve çocuğu da sünnet gibi hasleti
mübarekeye müyesser kılmıştır.
Nitekim, Büyük Peygamber, dünyaya sünnetli olarak
gelmişler ve yine daha doğuşlarında mübarek
yüzlerinde büyük bir neş’e ve sevinç müşahede
kılınmıştır.
4- Yeryüzü, sanki bizzat onu doğurmuş gibi, üç kerre
sarsılmış, yer yerinden oynamıştı! Bütün putlar
secdeye kapanmış; tacidarlar tahtaları devrilmiş ve
şeytan da denizlerin derinliklerine fırlatılmıştı!
5- Peygamberin doğum gecesi, Allap, kadınla erkek
arasına bir nevi iddet koymuş; ne birinin, ne de
diğerinin bu bekleme müddetine tecavüz etmemesini
emretmişti.
6- Sihirbazlarla, ölü falcıları hezimet ve hüsrana
uğradılar.
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- 337 7- Gökten gelen bir sesin şöyle haykırdığı duyuldu: (Ben
dünyaya, sadık habibimi yolladım!)
8- arap müverrihi, İsben Aben’in şahadetine göre, bütün
uçan kuşlar, bulutlar, rüzgarlar ve bütün melekler saf
saf gelerek toplanmışlar ve yeni doğmuş bu çocuğun
büyütülmesi hususunda aralarında büyük
münakaşalara başlamışlardı.
9- Kuşlar cıvıldaşarak, bu işin kendilerine verilmesini,
bu vazifeyi hepsinden daha iyi yapabileceklerini ve
çünkü dünyanın her köşesindeki her çeşit meyveleri
taşıyarak bebeği besleyeceklerini söylediler.
10- Rüzgarlar homurdanarak (Bebeğin bakımı bize
bırakılmalıdır, zira biz dünyanın her yanından en
güzel kokuları ona taşır, sürükleriz!) demişler.
11- Bulut kümeleri itirazla; (Hayır, demiş, çocuk bizim
bakımımıza bırakılsın. Çünkü, ona en taze suyu ancak
biz temin edebiliriz!) demişlerdi.
12- Bu sırada saf saf bekleyen melekler sabırsızlanmış ve
üzülmüşler; (Bize ne kaldı, öyle ise?)
Bu arada göklerden bir ses duyulmuş ve bu ses bütün bu
münakaşaları bitirmiş: ( O, fanilerin elinden alınmayacak!
Çünkü, onu emziren memelere ne mutlu! Ona dokunan
eller ne mübarektirler! Onu barındıracak ev, istirahat
edeceğ iyatak nurla dolacaktır!)
İşte, azizim Josue, bunca parlak burhanlardan sonra, artık
bu Peygamberin rabbani kanununa inanmamak için
demirden bir kalbe sahip olmak gerektir! Ulu Tanrının bu
Büyük Elçisinin salahiyetini arttırmak için, tabiatı
devirmek ve ikna etmek istediği bütün beşer camiasını yok
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etmekten başka, acaba yapabileceği daha başka ne
kalmıştı? “
- 338 İslam’ın üstünlüğü, Hıristiyan ve Museviler islami din olarak kabul
etmemesine rağmen, İslamın her iki dini hak din olarak tanımasıdır.
Hindu, Mindu gibi dinler ise, semavi dinlerin hiçbirini tanımaz.
Altıbuçuk milyar dünya nüfusunun yaklaşık bir milyar 500 milyonu
İslam, 2,5 milyarı Hıristiyan ve gerisi diğer dinler.
Yakın tarihte, Alevilik ve mezhep farkı nedeniyle, Çorum, Maraş ve
Sivas Madımak katliamları şuursuzluktur. Fakat hep vardır,
Hıristiyanlar arası 16 ve 17. asırlarda 30, 40 ve 100 yıl harpleri
bunlardandır.
1789 Fransız ihtilalcileri tüm insanları “bon et sage” yani iyi ve
kamil yapmak istemişse de, buna imkan olmadığını görmüş ve
“bon et sage” ‘de ısrar edildiği takdirde, tüm insanları öldürmek
zorunda kalınacağından “bon et sage” sevdasından vazgeçmiştir.
ABV.
- Irklar ve milletler,
- Dinler arasında mücadele
Ezeli ve ebedidir.
Ancak, bu gereksiz fakat insan tabiatındaki EGOİZM nedeniyle
kaçınılmaz mücadelenin neticelerini hafifletmek için birçok
milletlerarası antlaşmalar da imzalanmıştır. TCK. 312 bu
doğrultudadır.
(Beta s. 172 s. 33)
ÇİÇERO +SEZAR+ Hz.ALİ
KONYALI MEVLANA 70.000 hacca bedel
236) Türk Hukuk enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Vahit DOĞAN’ın
beyanlarına yollama yapan 7.2.2006 tarihli ZAMAN Gazetesi
haberine göre 2005 yılında Yargıtay’a intikal eden 518.000
Mahkeme kararından 200.000 adedi bozulmuştur.
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- 339 “ Hakim azlığı ve hakim ücretlerinin yetersizliği gibi” sebeplere
bağlanmasına rağmen, ADALETSİZLİĞİN asıl sebebi
CEHALETTİR.
- Fakültelere zayıf talebe alınması,
- Hocaların tembelliği
- İlkokuldan itibaren.
237) 8.2.2006 tarihli Sabah Gazetesi haberine göre:
“ Exxon mobil, Shell ve BP”
adlı üç petrol devinin 2005 karı 78 milyar dolardır.
15 milyon Türk işçisinin asgari yıllık geliri kadardır.
238) 10.2.2006 tarihli Sabah Gazetesi haberine göre, % 55 hissesi 2005
Kasımında yabancı Oger telefon şirketine 6 milyar 550 milyon
dolar bedelle satılan ve ödeme garantili çalıştığından zarar etmesi
de düşünülmeyen TÜRK TELEKOM Anonim Şirketinin 2005 brüt
karı 2 katrilyon 700 trilyon liradır. CHP’nin açtığı iptal davasında
Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu yürütmeyi durdurma talebini
reddetti. OGER telefon Şirketinin 1,5 aylık kar hissesi 185 milyon
YTL. yani bir katrilyon 185 trilyon liradır.
239) 11 Şubat 2006 tarihli Vatan Gazetesi haberine göre AKBANK’ın
640 milyon YTL. vergiden sonra net karı % 41 artışla bir milyar
438 milyon YTL olmuştur. Gazete haberine göre 640 milyon YTL.
bankanın mevduatı bir yıl öncesine nazaran % 156 artmıştır.
Kâr, kredi faizleri ağırlıklıdır.
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- 340 HD:
1)

Tüm diğer bankalarda olduğu gibi Akbank’ın kredi
sözleşmeleri de, emredici hükümlere, insan haklarına aykırı ve
borçluları soyma düzenine dayalıdır.

2)

Aşırı kredi faizi alınmaktadır ve kredi borçluları önemli
zararlara maruzdur.

3)

Akbank kredi kartlarında yıllık faiz % 125, % 10 enflasyon
ortamında haksızdır, soygundur.

4)

Akbank, 1986’dan bu yana altı trilyon lirayı aşan munzam
tazminat borcunu SEKA’ya ödememek için davaları
uzatmaktadır.

5)

Akbank’ın ortak olduğu Sabancı Üniversitesi, Devletin Gebze
Ormanlarını bedelsiz zaptetmiş ve Danıştay ile Anayasa
Mahkemesi’nin iptal kararlarına rağmen fuzuli işgali
sürdürmektedir.
KONFÜÇYÜS diyor ki:
“Bir memleket iyi idare ediliyorsa fakirlik
ayıptır,bir memleket kötü idare ediliyorsa
zenginlik ayıptır.”
Tüm zenginler gibi Akbank da bu ayıpta ortakdır.

6)

1973 yılında baba mirası 29.000 Doları, 1997 yılına kadar
çalıştırıp 22 milyon dolara çıkardığını TBMM’de açıklayan
eski Başbakan’ın servetini izah tarzı Akbank için de geçerlidir.

7)

Akbank ve benzerlerinin kazanç ve serveti 1926’dan beri
yürürlükte bulunan temel kanunlarımızda yasak olan faize
faizi, 2006 başlarında kanunlaştırmak için tasarı yapan
TBMM. bürokratlarının acemiliğinin ürünüdür.
- 341 -

, 22.12.2005

Prof. Dr. HAYRİ DOMANİÇ

İstanbul

Tel.: (0.212) 249 40 53 – 293 81 77
245 12 93 – 245 12 94
Fax: (0.212) 244 54 52

Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzetpaşa Sokak No. 36/12
Kabataş - İSTANBUL

Anayasa 167’ye göre:
“ Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet
piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı
ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya
anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi
önler.
Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere
düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış
ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri
yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler
koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Bakanlar
Kuruluna yetki verebilir.”
İse de, bu Devlet görevi hiçbir zaman yerine getirilmemiştir.
8)

Akbank’ın tüm net malvarlığı bir milyar dolar etmez iken,
nasıl oluyor da bir yıllık kârı bir milyar 567 milyon dolar
oluyor?
Vergi incelemesi de zorunludur. KVK. 15 – 17 vardır.

240) 13.2.2006 tarihli Hürriyet Gazetesi haberine göre, Türkiye’de kişi
başına milli gelir OECD. Ülkelerinin % 30’u kadar olmuştur.
241) Devlet istatistik kayıtlarına yollama yapan 7.3.2006 tarihli Star
Gazetesi haberine göre:
“ Türkiye’de 22 milyon 46 bin çalışanın sadece 10 milyon
996 bini SSK-BAĞ-Kur ve Emekli Sandığına kayıtlı.
Geriye kalan 11 milyon 50 bin kişi ise kayıt dışı çalışıyor.”
3 milyon 361 bin kişi aile işçisi olduğundan kayıt gerekmiyor. 7
milyon 680 bin kişinin yasalar gereği SSK. Ve Bağ-Kur kaydı
gerekiyor.
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571 YTL. brüt asgari ücret üzerinden SSK. Prim kaybı yıllık 12
katrilyon, 222 trilyon liradır.
Bağ-Kur’un yılık kaybı 11 katrilyon 330 trilyon lira.
7 milyon 689 bin kaçak işçi nedenile vergi kaybı 23 katrilyon 552
trilyon lira.

FOTOKOPİ

HD. Anayasanın 73. maddesinde yer alan ve :
“ “ Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali
gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.”
diyen hükme aykırı vergi kayıt dışını artırmaktadır.
BETA 1.....
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242) 3 Mart 2006 tarihli ZAMAN Gazetesi haberine göre Van
üniversitesi rektörü Yücel AŞKIN aleyhindeki ceza davasında:
“ BDDK. yeminli murakıbı ile Sayıştay’dan üç denetçi
raporunda 14 milyon 277 bin 286 dolarlık”
ihale suistimali saptanmıştır.
243) 5 Mart 2006 tarihli Vatan Gazetesi haberine göre:
“ Necmettin Erbakan’ın kardeşi Kemalettin, Erbakan ve
kızı Zeynep Baykoç’un aralarında bulunduğu dört kişi
hakkında kara para aklama suçu duyurulmuştur.”
MASAK’ın suç duyurusuna göre 1994 – 2000 yıllarında 23,6
milyon dolar ve 3 – 4 milyon Euro’luk bir para.
244) 8.3.2006 tarihli Vatan Gazetesi’nde Necati Doğru’nun özetine göre:
“ Genel kurmay başkanı (adayı) orgeneral Yaşar
Büyükanıt’ı da kapsayan 12 Mart, 12 Eylül, Talet Aydemir
benzeri bir DARBE hazırlığı da gösteren yüz sahifelik bir
iddianame hazırlanmıştır. “ SAVCILIK
İddianame Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi,
genel kurmay başkanı Hilmi Özkök izin verirse dava açılacak.
(4483 sayılı Memurların yargı ve usulü)
245) Vakıfbank 2005 net karı 535 trilyon 2 milyar liradır.
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246) 8 Mart 2006 tarihli Star Gazetesinde TMSF. başkanı Ahmet
Ertürk’te hızlı tahsilatı “HUKUKİ DÜZENLEMELERE
BAĞLADI”
HD. MK. 3, 6, 917, TK. 39, 1380, ve geçersiz 7/35.
247) 8.3.2006 tarihli Star Gazetesi haberine göre korgeneral Ethem
Erdağ ihalede fesat nedenile hazineyi 446 milyar lira zarara
uğrattığı nedenile 6 yıl hapsi talebile suçlanmıştır.
248) 9.3.2006 günü Van’da patlama oldu 16 yaralı 4 ölü .
Aynı tarihli Star Gazetesi haberine göre İstanbul’da bazı
kooperatiflerin bankadaki parasının dolandırılması nedenile
5 sanığa 3 – 25 yıl hapis cezası verildi.
249) Yine 8.3.2006 tarihli Star’da yer alan diğer bir habere göre iki
astsubay bir banka arabasını soymuş ve 580 milyar lirayı çalmıştır.
250) 8.3.2006 tarihli Takvim Gazetesinde Şemsi Yücel’in özetlediğine
göre eskiden Devlette suistimal daha seyrekti. Mahkumiyet özeti
şöyledir:
“ YÜCE DİVAN TARİHİNDEN
- Cumhuriyet’in kuruluşundan beri 17 kişi Yüce Divan’a
verildi.
- Bu zamana kadar 7 bakan ve bir milletvekili mahkum
oldu.
- 1981 yılında eski bakanlardan Hilmi İşgüzar 9 yıl 8 ay,
Tuncay Mataracı da 36 yıl hapse mahkum oldular.
- 345 -
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- Devlet Bakanı İsmail Özdağlar, 1985 yılında görevini
kötüye kullanmaktan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- Halen 7 eski siyasetçi Yüce Divan’da yargılanıyor.”
251) 9 Mart 2006 tarihli Vatan Gazetesi haberine göre 1997 yılında
İstanbul Sarıyer Belediyesinden izin alınarak Belediye Şirketi
KİPTAŞ tarafından yapılıp satılan 196 lüks villanın ruhsatı
mahkemece iptal edilmiş ve halen üçüncü şahısların oturduğu bu
binaların tapusu, iskan izni verilememiştir. Yasak binalara Belediye
elektrik, su ve doğalgaz bağlamışsa da tapusu imar ve iskan izni
yoktur. TCK. 228 – 240.
Vatan Gazetesindeki haber özeti şöyledir:
“ 1) KİPTAŞ, 1997 yılımda Sarıyer Zekeriyaköy’de,
‘Boğaziçi Geri Görünüm’ bölgesinde kalan, belediye
adına tescilli 107 ada, 6,7,8,9,10 parseller ile 138 ada 3
ve 4 nolu parsellerde 7 bloktan oluşan, 196 dairelik
konut inşaatına, Sarıyer Belediyesi’nden ruhsat
alarak start verdi.
2) İstanbul 1. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası’nın, bu
parsellerin de içinde kaldığı bölgenin 1/5000 ve 1/1000
ölçekli nazım imar planlarını iptali için açtığı dava
üzerine, 07 Mayıs 1998 tarihinde bölge planlarını iptal
edince, inşaat ruhsatı da geçerliliğini kaybetti.
4- 3 nolu Koruma Kurulu da, iptal kararı üzerine bölgeye,
hiçbir imar işlemi yapılmaması kararını verdi. Bölgeyle
ilgili planlar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu’nda halen onay bekliyor.”
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252) Anayasanın 108. maddesine dayalı Cumhurbaşkanlığı Devlet
Denetleme Kurulunun 12.7.2001 tarihli raporu ile bu rapora
yalanlayan 25.6.2005 tarihli Başbakanlık Yüksek Denetleme
Kurulu raporuna yollama yapan 10.3.2006 tarihli MİLLİYET
Gazetesi haberine göre, Devlet bakanıKürşat TÜZMEN, ihracatı
teşvik için görevli ve devlet sermayele EXİMBANK başkanı iken,
bir islam bankasına % 31 faizle yedi milyon dolar ihracat kredisi
vermiş, ancak gerekli teminatı almamış olması nedenile 12.7.2001
tarihli BDDK. raporunda emniyeti suistimalle ve TCK. 508 –510’a
göre suçlanmıştır.
Ancak, 2003’ten sonra kurulan TBMM. Yolsuzlukları Araştırma
Komisyonu ve Başbakanlık Denetleme Kurulu 25.6.2005 tarihli
raporla TÜZMEN için sadece uyarı cezasını uygun buldu.
Beş yıllık zamanaşımı tehlikelerine de maruz suçlamayı bu defa
BDDK. inceledi ve zamanaşımının 4969 ve 5020 sayılı kanunlarla
5 yıldan 10 yıla çıktığını açıkladı.
Vagon ihracatı için alınan 7 milyon dolarlık kredinin yüksek faizli
Hazine bonosuna yatırıldığı da tespit edilip zimmet suçlaması da
yapıldı.

253) 10 Mart 2006 tarihli Hürriyet Gazetesi haberine göre 49 ülkede
tespit edilen ve toplam serveti 2 trilyon 600 milyar dolar olan 793
‘yediyüzdoksanüç) Dünya en zengininden 21 kişisi Türkiye’dedir.
2004 yılında 8 kişi iken 2005 yılında 21’e ulaşan Türk’ler arasında
Rahmi KOÇ, Ömer SABANCI, Şevket SABANCI, Aydın DOĞAN,
Türgay CİNER, Hasan ÇOLAKOĞLU ve Hüsnü ÖZYEĞİN
baştadır.

- 347 Türkiye’de;
- 10,2 milyon işsiz
- 11 milyon fakir ve aç var.
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KONFÜÇYÜS diyor ki:
“Bir memleket iyi idare ediliyorsa fakirlik
ayıptır,bir memleket kötü idare ediliyorsa
zenginlik ayıptır.”
254) 13.3.2006 tarihli TAKVİM Gazetesi haberine göre Başbakan
ERDOĞAN’a HEDİYE yağmurları arasında:
“ 1 Helikopter,
2 Otobüs
1 Kamyon
1 Minübüs
2 Limuzin
1 otomobil”
Hediye edenler, Odalar Birliği MAN Şirketi. Hediyeler kısmen
Devlete mal edildi.
Ancak, Dünyadaki nimet dengesizliğine bakınız ki 8 Mart 2006
tarihli İngiliz The Gaurdien gazetesine yollama yapan 13.3.2006
tarihli Cumhuriyet haberine göre:
“ Gelişen ülkelerde 2,6 milyar kişi en ilkel helâ çukuruna
bile sahip değil, bir milyar kişinin içme suyu kaynağı
yok.”
13 Mart 2006 tarihli Takvim Gazetesinde Zekeriye Beyaz’ın
yazdığına göre:
“ Müslüman bir erkek Hıristiyan veya Yahudi bir kadınla
evlenebilir.”
- 348 Fakat müslüman bir kadının Hıristiyan veya Yahudi bir erkekle
evlenebileceği Kur’an’da yok.
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Japonya, müze kurmak için üç milyon dolar hibe etmeyi “Müze
kurmakla hiç kimseye rüşvet verilmesin”’i şart koşmuştur.
EGOİZM
255) 14.3.2006 tarihli Dünya Gazetesi haberine göre, Devletçe DOĞAN
HOLDİNG’e 2004 yılında satılan Petrol Ofisi’nin 2005 yılı net
kârı 580 milyon dolardır.
“ DOĞAN HOLDİNG, Orta Avrupa’nın önde gelen
petrol ve doğalgaz şirketi OMV’yi Petrol Ofisi’ne (PO)
ortak olarak alıyor. Eylül 2005’te Petrol Ofisi’nde İş
Bankası’nın yüzde 44 oranındaki hissesini taksitle 616
milyon dolara alın Doğan Holding, tüm şirket
hisselerinin yüzde 34’ünü OMV’ye 1 milyor 54 milyon
dalara peşin satarken iki işlem arasındaki karı yaklaşık
580 milyon dolar oldu. İki ortak Türkiye’de yeni bir
rafineri yapmayı ve bölgesel güç olmayı hedefliyor.”
256) 27 Temmuz 2006 tarihli STAR Gazatesi haberine göre; Türkiye’nin
en büyük ilm merkezi TÜBİTAK’ta görevli bir kişi aleyhinde
annesi ve oğlunu profesör doktor ünvanlı AR-GE hakemi gibi
gösterdiği ve 5 yıl boyunca hesaplarına 391 bin YTL. yatırılmasını
sağladığı iddiasıyla suç duyurusu yapılmıştır.
Devlet denetiminin yetersiz ve bir ölçüde devlet denetçilerinin
hortumcularla suç birliği yaptığına bir delildir.

- 349 257) 3 Ağustos tarihli TERCÜMAN Gazetesi haberine göre; Devlet
izniyle kurulan ve sürekli BDDK. yeminli murakıplarının
denetiminde bulunan 7 bankanın müdür ve görevlisi EVCİL’le gizli
işbirliği yaparak Evcil’e ait 70 trilyon mevduatın kaçırılmasına
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neden olmuştur. Yine devlet denetim noksanı ve devlet
denetçilerinin suistimali sözkonusudur.
258) İngiltere’de bir üniversitenin incelemelerine yollama yapan
28.7.2006 tarihli MİLLİYET Gazetesi haberine göre; Türkiye
MUTLULUK BAKIMINDAN 178 ülkenin 133. sırasında yer
almaktadır. Türkiye, Sibirya, Afrika Ülkeleri, Güney Hindistan gibi
en geri kalmış ülkeler arasında yer almaktadır. 1958 tarihli
milletlerarası bir incelemeye göre milli gelir bakımından
Yunanistan dahil balkan ülkelerinin önünde bulunan Trkiye 2005
yılında Yunanistan milli gelirinin 1/5’ine düşmüştür.
Bu da sayılamayacak kadar yönden zararlı olup egoist CHP.
tarafından gerçekleştirilen 27 Mayıs 1960 askeri darbeden sonra
Türkiye’nin çok kötü idare edildiğini her bakımdan zayıfladığını
ve Dünyanın en mutsuz ülkeleri arasında yer aldığını
kanıtlamaktadır.
259- Yüce Allah’ın emri Kuran-ı Kerim ayetlerine göre değil de, Tanrı’nın
Hz. Muhammed’e söylediği Hadis-i Kutsilerle, Hz. Muhammed’in
kendi seçkin sözleri olarak söylediği HADİSLERE yollama yapan
bir incelemeye göre; Hz. Muhammed’in MİRAÇ’a çıkışı ve yüce
Tanrı ile görüşmesi internet kayıtlarına göre şöyledir:

FOTOKOPİ

-350Hz. Allah herşeye kadirdir. Bir Latin atasözü de Tanrı’nın herşeyi
bildiğini ve herşeyi yapabildiğini ifade eder. “ Omnipotent,
Omnicient ”
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Yalnız Semavi dinlere göre değil, bu dinlere göre batıl sayılan
Hindu ve Çintu gibi dinlerde, hem birkaç milletlerarası anlaşma
hem de Türk Ceza Kanununun 312. maddesiyle korumaya alınmış
incitici eleştirilerden bile korunmuştur. İtalya, Fransa ve Almanya
gibi belli başlı Avrupa ülkelerinde de TCK 312. maddenin
mukabilleri vardır.
İt.CK.m.414/3, 415; Al.CK.prg.130, 131; Fr.CK.m.R.625-7,
İs.CK.m.261bis; Avs.CK.m.282,283; Dan.CK.m.266 b;
İsç.CK.m.XVI-8,9; Pol.CK.m.212,256,257; Rus.CK.m.282
260- Doğruları emreden ve mükafatlandıran haksızlıkları yasaklayan ve
cezalandıran son hak din İslam’ın maruz kaldığı bir haksızlık ve
bölücülük de, kişisel anlaşmazlıklar, yorum farkları ve birazda
insan egoizmi nedeniyle 28 mezhebe ve ilaveten 12 tarikata
bölünmüş olmasıdır.
İnternet kayıtlarından alınan ve genellikle nazariyecilerin adlarıyla
anılan 28 mezhep ve 12 tarikat aşağıdadır.

28 mezhep fotokopi
12 tarikat fotokopi
03.10.2006 tarihli Takvim Gazetesi haberine göre mezhep ayrımları:
FOTOKOPİ

-351-
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261- TİSK raporuna yollama yapan 03.10.2006 tarihli Tercüman Gazetesinin
haberine göre:
Fotokopi
262- Avrupa Türkleri Dayanışma Derneğinin bir şikayet mektubunu
05.10.2006 tarihli Hürriyet Gazetesinde değerlendiren sayın Emin
Çölaşan’ın dayanak aldığı ve dini duyguları kötüye kullanarak temiz
müslümanları dolandıran hainlerin acımasızlığını özetleyen yazı:
“ Almanya’da yaşayan bir milyona yakın müslüman işçiden otuz
milyar dolar kadar kar payı karşılığı sermaye alındığı “
FOTOKOPİ
263) 18 Ekim 2006 tarihli gazete haberlerine göre Akbank’ın % 20 ‘si
Citigroup’a satılmıştır. Satış bedeli üç milyar yüz milyon dolardır.
Tümüne yakını Sabancı ailesine mensup ortaklarla vakıf ortakların
sattığı Akbank hisse senetlerinin 5 milyon dolardan 314 milyon dolara
kadar değişen bedelleri satıcı ortaklara ödenmiştir. Bu ortakların
herbirinin eline geçen hisse bedellerinden sadece 1 milyon dolarlık
bölümü asgari ücretli 30.000 işçinin yıllık ücret toplamı kadardır.
Diğer düşündürücü çok önemli bir nokta 19 Ekim 2006 tarihli Vatan
gazetesinde Ersan İnan’ın yazdığına göre bir iktisadi kriz yaşanan 2000
yılında, 2006’da 15 milyar 500 milyon değerinde toplam hisseleri olan
Akbank dahil “12 bankanın toplam net malvarlığı 4 milyon 300
milyon dolar kadardı”
2000 yılında % 20 hissesi 3 milyar 100 milyon dolar bedelle satılan
Akbank’ın 2000 yılında net aktif değeri 1 milyar 283 milyon dolardı.

- 352 Vatan Gazetesinde unvanı açıklanan yerli-yabancı sermayeli diğer 11
banka ile Akbank 6 yılda net aktif ve hisse değerini en az ondörde
katladığına göre 6 yılda bu derece gelişen bankaların:
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a- Mal varlıklarını ondörde katlayan bu kazancı ne gibi faaliyetlerinden
sağlamıştır? Esas kazançları kredi mukabilinde faiz olmak veya
hazine bonoları karşılığında devlete borç para vermek olan bu
bankalar 2000 yılındaki mal varlıklarını ondörde katlayan bu
bankaların tüm kazançları belgeli ve yasal mıdır?
b- 2000 yılındaki mal varlıklarını ondörde katlayan bankalar bu
katmerli kazançların vergilerini tam ödemeşler midir?
c- 9 milyon kadar işçi yıllık en fazla beş milyar lira asgari ücret alırken
mal varlıklarını 6 yılda ondörde katlayan bu 12 banka ile aynı
nitelikte bulunan diğer 86 banka, kredi borçlusuna borç yükleyen
hiçbir maddesi geçerli olmayan ve tüm maddeleri emredici
hükümlere aykırı bulunan kredi mukavelelerini ne derece kullanmış
ve özellikle ne derece kötüye kullanmıştır?
d- Bankaların 5 – 6 yılda on ve ondörde katlanan malvarlıkları arasında
4208 sayılı Karapara Kanunu kapsamında ne kadar servet vardır?
Banka kredilerinin tümüyle geçersiz ve soyguna yönelik olduğu iş ve
aş kapısı kredi borçlularını soyduğu ve batırdığı haksız kazançlar
edindiği ve bu haksızlıkların önlenmesi 4.5.2004 tarihinde sayın
Cumhurbaşkanlığı’na kırk sayfalık bir dilekçe ile sunulmuş ve
Anayasanın 108. maddesine dayalı denetleme kurulunun inceleme
yapması talep edilmiştir.
Anayasa’nın 74. maddesine dayalı dilekçemize sayın
Cumhurbaşkanlığı 6 gün sonra cevap vermiş, konunun ekonomik
işlerden sorumlu DevletBakanı Abdüllatif Şener’e tebliğ edildiğini
bildirmiştir. Ancak sayın Doç. Dr. Abdüllatif Şener’den aradan 2,5 yıl
geçmesine rağmen hiçbir cevap alınmamıştır.

- 353 264- 98 Bankanın uyguladığı ve tümü birbirinin aynı Kredi

Sözleşmelerinin:

- tüm maddelerinin geçersiz olduğu,
- her maddesinin emredici hükümlere aykırı bulunduğu
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01.06.2006 ve 14.07.2006 tarihli iki kitapçık dilekçelerle bu konuda esas
görevli BDDK ile Bankalar Birliği başta olmak üzere 30’dan fazla resmi
idareye ve Ticaret Odaları ile bazı basın mensuplarına duyurulmuş,
ihmal halinde 765 sayılı Ceza Kanununun 228, 230, 235 ve 240.
maddelerinin uygulanacağı açıklanmıştır.
30.10.2006 gününe kadar süre verildiğinden henüz suç duyurusu
yapılmamıştır.
265- 03.11.2006 tarihli Zaman Gazetesinin yollamada bulunduğu Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı Derneği’nin hazırladığı rapora göre:

FOTOKOPİ

266- 31.10.2006 tarihli Tercüman Gazetesinin dayanak aldığı Kamu- Sen
raporuna göre:

FOTOKOPİ

- 354 267- 8.11.2006 tarihli Tercüman Gazetesi haberine göre AB dayatmaları
şunlardır:
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fotokopi.....
268- 8.11.2006 tarihli Milliyet Gazetesi haberine göre; AB Komisyonu da
Türkiye’deki yoğun suistimallere temas etmiş, ayrıca dünyada benzeri
bulunmayan çok geniş milletvekili dokunulmazlığının bu suistimalleri
körüklediği nedeniyle dokunulmazlığın sınırlandırılmasını müzakerelerin
devamı için şart koşmuştur.
Fotokopi......
269- 24.11.2006 tarihli gazete haberlerine göre; sadece tarım işlerine tahsis
edilen arazilerde kaçak ticari işletme, fabrika ve tesis kuran, aralarında
ABD Cargill Şirketi de bulnan 20.000 şirketin affına dair bir kanun
çıkarılmıştır. En az 9 yıldan bu yana suistimal edilen bu tarım arazisi
yağmasına Tarım Bakanlığı, çeşitli belediyeler ve hatta Anayasa’nın 108.
maddesine göre geniş denetleme yetkisi bulunan Cumhurbaşkanlığı
Yüksek Denetleme Kurulu seyirci kalmış, tarım arazisinden yoksun
kalan köylünün zarara uğramasına ve 765 sayılı Ceza Kanununun 228,
230, 235, 240 ve bir ihtimal 508-510. maddelerine dayalı suçların
doğumuna ve ancak bu suç duyularının da yapılmaması ve ihmal
edilmesi nedeniyle yeniden ihmal suçları doğumuna yol açmıştır. Af
kanunu çıkarılmış olmasına rağmen ihmal suçları devam etmekte ancak
bir türlü suç duyurusu yapılmamaktadır. Yani Anayasa ve yasalar kanun
yollarını düzenlemekte fakat bu kanunları uygulayacak devlet
memurları, bilerek veya bilmeyerek bu kanun yollarını bir türlü
açmamakta ve hukuk devleti Anayasa metinlerinde kalmaktadır.
270- 25.11.2006 tarihli gazete haberlerine göre “2003 sonunda 282 milyar,
2004 sonunda 316 milyar, 2005 sonunda 331 milyar dolar olan devletin
borç stoku 2006 Ekim sonu itibariyle 346.6 milyar YTL’ye
yükselmiştir.”
- 355 Tüpraş, Telekom ve Petrol Ofisi gibi peşin parayla çalışma imkanı
nedeniyle zarar etmesi düşünülemeyen ve şirketleştikleri 1965’ten bu
yana sürekli kâr edip vergi rekorları kılan İktisadi Devlet
Teşekküllerinin, yok pahasına satılmasından kaynaklanan on sekiz
milyar dolardan fazla hazine parası devlet iç ve dış borç faizlerine
ödendiği halde devletin en çok borçlanmaya başladığı 1984’ten bu yana
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her yıl artan, katlanarak çoğalan devlet borçları son dört yılda da
azalmamış, artmış 2006 sonunda 370 milyar lirayı geçeceği anlaşılmıştır.
26.11.2006 tarihli gazetelerin yollama yaptığı devlet bakanı Abdüllatif
Şener’in açıklamalarına göre; 2006 devlet bütçe açığı da 30 milyar doları
yani 45 katrilyon lirayı geçecektir.
31.12.2006 itibariyle yaklaşık hesap edilecek 400 milyar YTL borç için
halen olduğu gibi 2007 yılında da %20 faiz ödenmesi varsayımında ise,
devletin 2007 yılında sadece borç stokuna ödeyeceği faiz 80 milyar YTL
olup, devletin tahsil etmeyi öngördüğü doğrudan vergilerden daha
fazladır. 1994’ten beri ben Hayri DOMANİÇ’in çeşitli dergilerde teklif
ve tekrar ettiğim gibi “zenginlerimizin canını yakmayacak ve üstün
yetkili özel bir idare eli ile münhasıran devlet borçlarına ödenecek ve 2-3
yıla yayılacak bir servet vergisi kanunu” çıkarılmadıkça devlet
borçlarının azalmayacağı, artacağı ve katlanarak çoğalacağı 1984 yılında
24 milyar lira civarında olan devlet borçlarının, 2006 sonunda katlanarak
400 katrilyon lirayı bulmuş olması nedeniyle 22 yılda 22 defa MK
madde 7’ye dayalı resmi belge niteliğinde bütçelerle kanıtlandığı halde,
devlet organlarıyla meslek odalarının servet vergisini bir türlü
düşünmemesi, en azından gereksiz devlet arazilerinin de satılması yolu
ile servet vergisine katkıyı hesap etmemesi işgalci bir düşman devletinin
bile tenezzül etmeyeceği bir hatadır.
Her nasılsa AKP Karaman milletvekili Sayın Mevlüt Akgün‘ün 23 veya
24 Kasımında Millet Meclisine verdiği ve parti gruplarına duyurduğu
“halktan para toplama” düşüncesi teşekkürle karşılanmalıdır.
271- Orman ve Bayındırlık Bakanlıkları ile İstanbul ve Beykoz
Belediyesi gibi devlet kuruluşlarının hataları ve TCK 228, 230, 235, 240
gibi emredici hükümlere aykırı olarak “denetim görevini savsaklamaları
nedeniyle 3 yıla kadar hapis + para cezası + amme hizmetlerinden
yoksunluk cezalarına” neden olacak şekilde kamu görevinden
kaçınmaları nedeniyle, 1987 yılında “ormanların azaltılması” neticesi
- 356 verecek hiçbir kanun ve işlemin yapılamayacağını emreden Anayasa’nın
169 ve 170. maddelerine aykırı olarak Devlet Ormanlarında ayrılıp
ACARLAR Grubu Şirketlerine tahsis edilen 8-10 bin dönüm kadar
ormana, Beykoz Belediyesi %6 inşaat izni vermişken devlet
memurlarıyla devlet aleyhine haksız fiiller işbirliği yapan ACARLAR
Grubu inşaat alanını %6’dan %96’ya çıkarmışlar, ilaveten ruhsatsız,
izinsiz otuzbeş katlı kuleler yapmışlar, 2300’den fazla villa yapıp
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satmışlar ve tamamı kanunsuz bu villalara devlet ve belediyeler elektrik,
su, havagazı, yol götürmüş, hacir altına alınmıştır.
272- TCK 1 senede 5 defa değiştirildi. ! Hazira 2005 tarihinde yürürlüğe
giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yaklaşık 2 yıl içinde 5 defa
değiştirilmiş ve Yasama Organının veya ilk kanun tasarısını hazırlayan
bürokratların gerektiği kadar özen göstermediği resmen ikrar edilmiştir.
5 Aralık 2006 tarihli Cumhuriyet Gazetesi haberine göre:
“Yasa üzerinde......TBMM’e sundu”.
273- 30 Kasım 2006 tarihli Milliyet haberine göre 2006 yılının ilk 9
ayında “Bankalarda yine rekor kar olmuştur”. Kâr toplamı 8 milyar 448
milyon YTL olmuştur.
%28.66 artış gösteren mevduat ise 284 milyar YTL olmuştur.
Bankalardan bir bölümünün zarar etmiş olup olmaması bir yana toplam
98 bankanın sağladığı 8 milyar 448 milyon YTL .... adet asgari ücretli
işçinin yıllık gelirinden fazladır ve sosyal hukuk devletine taban tabana
aykırıdır.
274- 22 Aralık 2006 tarihli Tercüman Gazetesi haberinde de görüldüğü
gibi Fransız uyruklu Jean Michel Thibaux, Fransız meclisinde
görüşmekte olan ve Ermeni Soykırımı yoktur diyenlere hapis cezası
öngören kanun tasarısına karşı çıkmış ve Türk vatandaşlığı için
başvurmuştur.
Jean Michel’in çarpıcı ve dosdoğru olması mümkün bir tespitine göre:
“AB, Türkiye’de Atatürkçü düşünceyi yok etmeye çalışıyor”
- 357 HD: Orta Asya Horasan’dan çıkıp 6 asırda Anadolu’yu Roma’nın
elinden aldıktan sonra 29.5.1453 tarihinde İstanbul’u fethederek orta
zamanlara son veren, bitmedi 1683 yılında Viyana’yı 2. defa kuşatan
müslüman Türk’e DÜŞMAN Avrupa Türkler lehine hiçbir şey
düşünemez, bütün tavsiyeleri Türk’ün geri kalması, Türkiye’nin;
- Pontus,
- Kürdistan,
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- Ermenistan
Gibi parçalara bölünmesi, tüm medeniyetlerin doğup geliştiği Dicle ve
Fırat havzasının Türklerden alınıp milletlerarası bir idareye verilmesi,
özetle Türkiye’nin yok olması düşman AB’nin en önemli
hedeflerindendir.
Türkiye ve Türk Aydını tembellik nedeniyle içine düştüğü cehalet ve
suistimalleri engelleyebiler ve Atatürk Prensipleriyle yaşamını
sürdürebilirse problem olmaz, Türkiye ebediyyen yaşar. Cehalet ve
suistimal devam eder daha da büyürse İstiklal Harbi yapmak zorunda
kalırız.
Zira ATATÜRK Diyor ki;
“ ÇALIŞMADAN, YORULMADAN,
ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI
ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ
MİLLETLER ÖNCE HAYSİYETLERİNİ VE
DAHA SONRA İSTİKLALLERİNİ
KAYBETMEYE MAHKUMDURLAR! “
275- 22 Aralık 2006 tarihli Dünya Gazetesi verilerine göre:
- “Kayıtdışı ile yıllık kayıp 23 milyar YTL” yani 23 katrilyon
liradır.
- AKP İktidarı 116 milyar 300 milyon YTL borçlanmıştır.
- 358 Yani zenginlerimizin kayıtdışı yani vergisiz kazanca yönelik çalışmaları ile
hükümetin buna engel olamaması zaman zaman yer yer de kayıtdışılığa
yardımcı olması gibi hatalı idarelerle Türkiye Cumhuriyeti daha çok
Borçlanacak ve 2006 sonunda dünyanın en çok borçlu üç devletinden biri
belki de birincisi olmuştur.
İstanbul Beykoz gibi dünyanın en seçkin yerlerinden birinde, Orman
Bakanlığı ve Belediyelerin suistimale katılması neticesinde 1987 yılından
2006 yılına kadar 20 sene müddetle Beykoz Ormanlarında binlerce kaçak
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ville yapan bunları karapara sahibi kimselere vergisiz satan şirketlerle
işbirliği yapan bürokratların idare ettiği Türkiye’de Devlet borçlarının
artırılması ve kayıtdışı haricinde fazla bir hizmet beklememelidir. Acaristan
villaları için şu işlemler yapmalıdır.
ORMAN KANUNU’NUN 17 VE 93. MADDESİ GEREĞİNCE
DEVLETÇE YAPILMASI MÜMKÜN VE HATTA ZORUNLU
İŞLEMLER ŞÖYLEDİR:
1) Ormanlara yapılan binalar, kamu işlerinde kullanılmak
üzere Orman Bakanlığı’na maledilir.
2) Tahrip edilen ağaçların bedeli faizleri ile birlikte tanzim
ettirilir.
3) Tahrip edilen ormanlar kadar ağaç dikilmesi ve
yetiştirilmesi maliyeti suçlulara yüklenir.
4) Orman Kanunu 93. madde gereğince hapis cezaları için
suç duyurusu yapılar ve Anayasa’nın 169 ve 170.
maddeleri gereğince orman suçlarının affedilmeyeceği
de nazara alınır.
5) %6 imar ruhsatını %60 veya %90 gibi seviyelere
yükselten Belediye veya Orman memurları varsa onlar
aleyhine suç duyuruları ve tazminat davaları açılabilir.
- 359 6) Hapis cezası alacak sanıkların kamu hizmetlerinden
yoksunluk cezasına çarptırılması da düşünülmelidir.
7) Ormanlara bina yapan şirketlerle, bunların yönetim
kurulu üyelerine hemen 5-10 gün, bir ay içinde
teminatsız ve HUMK 101-113. maddeleri ile İİK 257
maddesine dayalı tedbir kararları konur. Tüm kabili
haciz malları ellerinden alınıp yeddiemine verilebilir.
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8) %6 inşaat ruhsatı verildiği tarihten bu yana ruhsatsız
fazla inşaat varsa denetlemeyip bunu önlemeyen
Belediye ve Orman İdaresi temsilcileri de TCK 228, 230,
240. maddeler gereğince sorumlu tutulur.
9) Acarları ihbar ve dava eden Mimarlar Odaları ve Orman
Mühendisleri Odaları yöneticileri ile görüşülüp, tecavüz
ve ihmaller konusunda ayrıntılı belge ve bilgi alınabilir.
10)En az 5000 yaşındaki kanunlarımızda her haksızlığın
çaresi vardır. Bunca kaçak inşaatı yapan şirketlerdin
inşaat malzemesi alımında, fatura alıp almadığı,
masrafları ve gelirleri muhasebeleştirip
muhasebeleştirmediği, tapu devir bedellerinin 1319
sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine uygun
olarak “taşınmazların piyasa yani alım satım değerinin”
tapu harcı, kurumlar vergisi, KDV gibi yükümlülüklere
esas alınıp alınmadığı araştırılır.
11)Pek çok inşaat masrafının faturasız olduğu tespit
edildiğinde VUK. 342- 360. maddelerine dayalı vergi
kaçakçılığı cezaları ile 4208 sayılı Karapara Kanunu
cezaları da düşünülmelidir,

- 360 12)Ayrıca dosdoğru hesaplanacak bina maliyetleri tutarında
paranın yapımcı şirketlerle hangi kazançlardan ve ne
zaman eldi edildiği, vergilerinin ödenip ödenmediği
araştırılır, vergi kaçakçılığı emarise varsa, TK’nun 67/4
maddesi ile 26.12.1931 tarihli 1905 sayılı Vergi İhbarı
Kanunu’ndan da yararlanılır ve büyük bir ihtimalle
kaçak binaları yapan şirketlere malzeme satan pek çok 3.
şahsın da faturasız çalıştırıldığı, kara para ürettiği tüm bu
vergi sanıklarının bilançolarını onaylayan yeminli mali
müşavirlerin de 8-12. maddeler gereğince parasal ve
cezai sorumluluğu kaçınılmaz olabilir.
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Tüm yurda yayılmış bu tür kanunsuzluklar azaltılıp yok
edilmedikçe Türkiye Cumhuriyeti en fakir ve en geri
kalmış ülkeler arasında sürünecek, cehalet daha da
yaygılaşacaktır.
276- 22.12.2006 tarihli Milliyet Gazetesi haberine göre; Sağlık Bakanlığı
ve Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere devlet
kurumlarındaki ihalelerin Ankara’daki bir grup müteahhit tarafından
paylaştırıldığı ortaya çıktı.
Çıkma yöntemiyle ihaleleri organize eden müteahhit grubu ile her biri
ortalama 3 milyon YTL olan 35 ihaleyi kazanan 41 firma belirlendi.
Toplam 150 milyon YTL’yi bulabileceği tahmin edilen yolsuzlukla ilgili
olarak aralarında bürokrat ve işadamlarının da bulunduğu 52 kişi
gözaltına alındı.
277- Her birinin 400-500 sahifelik birer ders kitabı olan, 5 Anayasa
profesörünün anlaşılmaz hale soktuğu ve hiçbir ilmi şerh, izahat
açıklama eklemeksizin sadece kanun maddesini tekrar ettiği ve bir
ölçüde hataya düşme ihtimalini artırdığı diğer bir BABİL örneği de
Cumhurbaşkanı seçimi için TBMM üyelerinin en az toplantı yetersayısı
ile karar (yani Cumhurbaşkanı seçme kararı) asgari yeter sayısını
düzenleyen Anayasa’nın 102. maddesini sözde izah eden beş
profesörümüzün yanıltıcı ilmi görüşleridir. (!!)
- 361 Şöyle ki ;
1) Bu beş Anayasa Profesörünün her biri Cumhurbaşkanı seçimini
düzenleyen Anayasa’nın 102. maddesini sözde şerh ederken
herbirinin ilmi açıklamaları sayılı sözcük ve satırlarla hemen hemen
102. maddenin metni kadardır. Yani, sözde ilmi eser Anayasa
kitabında 102. maddeyi daha kolay anlaşılır hale getiren hiçbir
açıklama yoktur.
2) 5 Profesörün ders kitabının hiçbirinde Cumhurbaşkanını seçecek
TBMM’nin “toplantı yeter sayısı” ile adaylardan birini
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Cumhurbaşkanı yapacak asgari ve yeterli “karar sayısı” ayrılmamış,
ayrı ayrı zikredilmemiş, “toplantı yeter sayısı” ndan hiç söz
edilmemiş, sadece adaylardan birinin Cumhurbaşkanı seçilmiş
sayılması için, bu aday lehine kullanılması gereken asgari rey
adedinden yani Cumhurbaşkanı seçiminin geçerli olması için
“zorunlu karar sayısından” söz edilmemiştir.
3) Ders kitaplarını incelediğimiz bu 5 profesörden başka, son on günde
basındaki tartışmalarda söz alan ve beyanda bulunan diğer 6 Anayasa
uzmanının sözde aydınlatıcı açıklamalarında da , Cumhurbaşkanını
seçecek meclisin asgari “yeterli toplantı sayıları” ile asgari “yeterli
karar sayıları” ayrılmamış, sadece bir kimsenin Cumhurbaşkanı
seçilebilmesi için ilk iki toplantıda en az 367 olumlu oyun verilmesi
gerektiği belirtilmiş, 550 kişilik milletvekilinden oluşan meclisin 3. 4.
turda salt çoğunlukla yani en az 550 milletvekilinden 276’nın
toplantıda hazır bulunması ve rey kullanmasının şart olduğunu
söylemekle yetinmiştir.
4) Anayasa’nın 102. maddesini oluşturan ve :
“Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının
üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet
Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağırılır.

- 362 Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin dolmasından otuz gün önce veya
Cumhurbaşkanı makamının boşalmasından on gün sonra
Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır ve seçime başlama tarihinden
itibaren otuz gün içinde sonuçlandırılır. Bu sürenin ilk on günü içinde
adayların Meclis Başkanlık Divanına bildirilmesi ve kalan yirmi gün
içinde de seçimin tamamlanması gerekir.
En az üçer gün ara ile yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tam
sayısının üçte iki çoğunluk oyu sağlanamazsa üçüncü oylamaya
geçilir, üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğunu
sağlayan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Bu oylamada üye tam
sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamada en
çok oy almış bulunan iki aday arasında dördüncü oylama yapılır, bu
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oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı
seçilemediği takdirde derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri
yenilenir.
Seçilen yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi
dolan Cumhurbaşkanı’nın görevi devam eder.”
diyen emredici kurala göre Cumhurbaşkanı seçimi için çeşitli
safhalara göre gerekli ve :
- Zorunlu “toplantı yetersayıları” ile,
- Zorunlu “karar sayıları”
Aşağıdadır.
A) “En az üçer gün ara ile yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tam
sayısının üçte iki çoğunluk oyu sağlanamazsa üçüncü oylamaya
geçilir geçilir” diyen emredici kurala göre, Cumhurbaşkanı’nın
seçilmiş sayılması için 550 tam üye sayısının üçte ikisi (367)
milletvekilinin aynı adayda birleşmesi şart olduğundan ve
toplantıyı oluşturması muhtemel 367 vekilden daha az meselâ 360
milletvekilinden zorunlu 367 rey de alınamayacağından birinci
toplantıda “toplantı yeter sayısı” en az 367 kişidir ve bunların
tümünün aynı Cumhurbaşkanı adayına olumlu rey vermesi şarttır.
Yani birinci turda toplantı yetersayısı en az 367 karar sayısı yine
367’dir.
- 363 Birinci toplantıya 367’den fazla milletvekili katılmışsa, bunlardan
en az 367’sinin aynı Cumhurbaşkanı adayında birleşmesi şarttır.
Birinci toplantıya en az 367 milletvekili katılmamışsa, katılanların
rey kullanmış olup olmadığına bakılmaksızın birinci toplantı”asgari
toplantı yeter sayısının oluşmamış bulunması” nedeni ile
geçersizdir. İkinci toplantı zorunludur.
B) İkinci toplantı yetersayısı, 102. maddenin birinci toplantıdan üç gün
sonra yapılmasını emrettiği ikinci toplantıda da Cumhurbaşkanı’nın
seçilmiş sayılması için en az 367 reyin adaylardan biri lehinde
kullanılmış olmasını şart koştuğundan bu ikinci toplantıda da
toplantı yetersayısı toplam 550 milletvekilinden oluşan Meclisin en
az 2/3 ‘si yani 367 kişidir. İkinci toplantıda en az 367 kişi belli bir
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adayın Cumhurbaşkanı seçilmesi yönünde rey kullanmışsa, hem
asgari toplantı yetersayısı hem de Cumhurbaşkanını belirleyen
karar sayısı gerçekleşmiştir, en az 367 rey alan aday
Cumhurbaşkanı seçilmiş sayılır.
C) İkinci toplantıda ya en az 367 milletvekili katılmamış veya katılmış
da kullanılan rey 367’den daha az olmuş yahut 367 veya daha fazla
rey kullanıldığı halde, adaylardan biri en az 367 rey alamamışsa
üçüncü toplantı ve oylamaya geçilir. Ancak, bu üçüncü toplantı da
Cumhurbaşkanı’nın seçilmiş sayılması için 550 milletvekilinin salt
çoğunluğunun yani en az 276 kişinin aynı adayın Cumhurbaşkanı
olması yönünde rey kullanmış olması şarttır.
Üçüncü toplantıda Cumhurbaşkanı’nın seçilmiş sayılması için aynı
aday lehinde en az 276 reyin kullanılmış olması şart olduğundan en
az 2/3 yani asgari 367 kişilik katılım arayan birinci ve ikinci
toplantılardan farklı olarak 276 kişilik salt çoğunluk reyleriyle
yetinen üçüncü toplantıda, toplantıya katılan asgari 276 kişinin aynı
aday üzerinde birleşmeleri varsayımından hareketle asgari toplantı
yetersayısı da 276 kişidir. Toplantıya daha fazla üye katılmış ve rey
kullanmışsa bunların en az 276 kişilik bölümünün aynı aday
lehinde rey kullanmış olması şarttır, yeterlidir ve bu halde
Cumhurbaşkanı seçilmiş sayılır.

- 364 Başka bir ifade ile Cumhurbaşkanını seçmek üzere davet edilen
Meclisin üç gün ara ile yapılması gereken birinci ve ikinci
toplantılarda hem toplantı yetersayısı hem karar sayısı en az 367
kişi olduğu halde, birinci ve ikinci toplantıların bu yetersayıları
sağlayamaması nedeniyle zorunlu olan üçüncü toplantıda
Cumhurbaşkanı’nın seçilebilmesi için gereken hem toplantı
yetersayısı hem de asgari karar sayısı 276 kişidir.
D) “Bu oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı
takdirde üçüncü oylamada en çok oy almış bulunan iki aday
orasında dördüncü oylama yapılır, bu oylamada da üye tam
sayısının salt çoğunluğu” aranır. Bu çoğunluk asgari toplantı
yetersayısı ve asgari karar yetersayısıdır.
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Bu yetersayılardan biri sağlanamamışsa, Cumhurbaşkanı
seçilememiştir ve salt çoğunluk yetersayıları ile yapılan oylamada “
en çok oy almış bulunan iki aday arasında dördüncü oylama
yapılır.”
Bu oylamada da hem toplantı yetersayısı, hem karar sayısı salt
çoğunluk olup, 550 milletvekilinin fiilen görev yaptığı varsayımında
en az 276 kişidir.
E) Dördüncü toplantıda da Cumhurbaşkanı seçilememişse “ derhal
TBMM seçimleri yenilenir”.
Üçüncü oylamada en çok rey almış iki aday arasında yapılacak
dördüncü oylama konusunda düşündürücü ve doktrinal çalışmaya
ihtiyaç gösteren bir konu üçüncü toplantıda reylerin 4, 5 aday
arasında eşit olarak dağılmış olmasıdır. Bu halde, üçüncü toplantıda
“en çok oy alan iki aday” olmadığından dördüncü toplantının “iki
adayını” belirlemek imkânsızdır.
Bu halde, ya eşit rey alan tüm adaylar dördüncü toplantıda
oylanacak veya ikiden fazla adayın gösterilmesinin “en çok rey
almış iki aday” kavramına aykırı görülmesi halinde toplantı ve
oylama yapılmaksızın TBMM hemen feshedilecek ve
yenilenecektir.
- 365 F) Tartışılması gereken bir konuda Anayasa ve yasalar gereğince 550
kişiden oluşan Meclisin istifa, ölüm veya akıl hastalığı nedeniyle
temyiz kudretinden yoksun kalması sebebiyle Mecliste görevli
üyelerin 550’den daha aza düşmesi hallerinde de 2/3 çoğunluk 367
ve salt çoğunluk 276 asgari toplantı ve karar sayılarının aranıp
aranmayacağı ve şart olup olmadığıdır.
G) Toplantı Meclisinde asgari yeter toplantı oranı 367 kişiden daha az,
mesela 360 üyenin bulunduğu bulunduğu sayımla tespit edildiği
halde, yazılı gizli reylerin atıldığı sandıklardan 360’dan fazla
mesela 372 rey çıktığı takdirde bazı milletvekilleri hileli yollardan
birden fazla rey kullanmış neticesine varılır ve rey kullanan üye
adedi 360 olarak kesinleştiğinden bir Cumhurbaşkanı adayı lehinde
zorunlu asgari 367 rey çıksa bile, toplantıda rey kullanan 360 üye
Anayasa’nın 102. maddesine göre asgari toplantı yeter sayısını
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oluşturan 367’den daha az olduğundan, yeterli toplantı sayısının
yokluğu nedeniyle zahiren 367 rey kazanmış sayılan
Cumhurbaşkanlığı seçimi geçersiz kalır.
278- 10.01.2007 TARİHLİ Tercüman Gazetesinde yayımlanan Metin
Özkan’ın yazısında belirttiği, Türkiye için acilen gerçekleştirilmesi
gerekenler;
1- Çürümeye yüz tutmuş demenin bile iyimser kalacağı siyaset
kurumu yeniden yapılandırılmaları.
2- Siyaset, toplumun gözünde kutsal bir görev ve erdemli bir
sorumluluk alanı olma durumuna getirilmeli. Kasaba
anlayışının hüküm sürdüğü bölgeci, etnik, inanç kimliklerine
dayalı siyaset anlayışı yok edilmeli. Siyaset artık amaç değil
araç olarak görülmeli ve “iktidardan nasıl
nemalanabilirim” kurnazlığı değil, “Toplum için neler
yapabilirim” ahlakı yerleşmeli.

-3663- Çeteler, mafyalaşmalar, yolsuzluk – hortumlama – haksızlık,
ihale – teşvikle halkın emeğini gasp edenler hak ettikleri gibi
yargılanmalı ve bir daha çıkamayacakları tarihin karanlık
dehlizlerine gönderilmeli.
4- İşsizlik, yoksulluk, açlık, rüşvet gibi kokuşmuşluğun
göstergelerini artık sıfırlamalı. İşçisiyle, çiftçisiyle,
memuruyla, emekli, dul ve yetimleriyle, küçük esnaf ve
sanatkarıyla el ele verip, “mutlu azınlığa” ve vurguncuya
rant sağlamaktan başka bir işe yaramayan ekonomi anlayışı
yerine; adaletli gelir dağılımı sağlanmalı.
5- Parasına göre insan hakları değil, anayasal eşitlik ilkesi her
yurttaşa uygulanmalı.
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6- Dini siyasete alet edenlerle, siyaseti dine araç yapanların, din
ve siyaset eksenindeki umut tacirlerinin kökü kazınmalı.
7- Gelir dağılımında kanayan yara iyileştirilmeli, asgari ücretle
çalışan kölelik hayatından kurtarılmalı, her yurttaşın onurlu,
saygın ve başı dik yaşaması sağlanmalı.
8- Türk insanının, başka ülkeler karşısında boynunun bükük
kalmasına son verilmeli. Taşıdığı ulusal kimlik, uluslar arası
alanda saygınlığını yeniden kazanmalı.
9- Ulusal sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri, sağlıklı ve insan
onuruna yakışır şekilde kurulmalı. Eğitim başta olmak üzere,
fırsat eşitliği ve hep ileriye koşmak için rekabet özgürlüğü
yaratılmalı.
279- 08.05.2007 tarihli Cumhuriyet Gazetesi haberine göre; Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından mercek altına alınan sektör incelemelerinde %100
lük vergi kaçakçılığı ile karşılaşıldı. Gazete haberi aynen aşağıdaki
şekildedir:
“ Vergiyi Kaçıran Kaçırana
983 mükellefi kapsayan sektör incelemelerinde banka ve
alkollü içecek sektöründe yüzde 100’lük bir kaçakla karşılaşıldı.
Sektör denetimlerinde alışverişlerde düzenli fiş fatura
düzenleyen market zincirleri en dürüst mükellef grubu olarak belirlendi.
Maliye Bakanlığı denetim elemanlarının sektör
incelemeleri, vergi kaçağının bazı sektör ve mükellef gruplarında ne kadar
yüksek boyutlara ulaştığını ortaya koydu.
AA’dan Türkan Al’ın haberine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı
bünyesinde görev yapan gelirler kontrolörleri, 2006 yılında çeşitli
sektörler ve mükellefler nezdinde “Sektör incelemeleri”nde bulundu. 983
mükellefi kapsayan sektör incelemelerinde, Hazine bonosu ve devlet
tahvili faiz geliri elde edenler, LPG sektörü, serbest bölgelerde faaliyet
gösteren şirketler, ağaç sektörü, gayrimenkul satışları, bankalar, banka
hesap hareketleri, GSM bayileri, market zincirleri, alkollü içki firmaları
ve düşük bedelli ithalat yapan şirketler büyüteç altına alındı.
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İncelemeler sırasında banka ve alkollü içecek sektöründe
yüzde 100’lük bir kaçakla karşılaşıldı. 1 mükellefin denetlendiği alkollü
içkilerde, bu mükellefin sıfır gelir beyanına karşılık, 77 milyon 839 bin
YTL’yi devletten kaçırdığı anlaşıldı.
Banka incelemelerinde de 43 mükellefin sıfır matrahına
karşın 648 milyon 437 bin YTL matrah farkı bulundu. Sektör
denetimlerinde alışverişlerde düzenli fiş-fatura düzenleyen market
zincirleri, en dürüst mükellef grubu olarak belirlendi. 16 incelemede, 99
milyon 619 bin YTL matrah tespit edilirken sadece 6 milyon 188 bin
YTL’nin devletten kaçırıldığı gözlendi. Kaçak oranı, incelemeye alınan
diğer sektörlerde de şu şekilde tespit edildi:
Hazine bonosu ve devlet tahvili faiz geliri elde edenler
yüzde 98.3, LPG sektörü yüzde 61.4, serbest bölgelerde faaliyet gösteren
şirketler yüzde 72.1, ağaç sektörü yüzde 92.9, gayrimenkul satışları yüzde
82.9, banka hesap hareketleri yüzde 66.8, GSM Bayileri yüzde 60.1,
düşük bedelli ithalat yüzde 68.6.
Gelir İdaresi Başkanvekili Osman Arıoğlu, sektör
denetimlerinin yaygınlaşarak devam edeceğini belirterek, “çok daha
kapsamlı risk analizlerinde bulunacağız. Artık incelenen mükellef sayısı
da eskiden olduğu gibi yüzde 2’lerde kalmayacak” dedi.”
HD: Her ne kadar vatandaşın vergi yükünü ve bu yükün ölçüsünü
düzenleyen Anayasa’nın 73. maddesi;
“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne
göre, vergi ödemekle yükümlüdür.”
derse de Türkiye’nin idaresine genellikle zenginler ve zengin iş adamaları
hakim olduğundan Anayasa’nın 73. maddesinde belirtilen vergi ölçüsü
hiçbir zaman ve özellikle tüm Türk tarihinde halkın iradesiyle 14 Mayıs
1950 tarihinde iktidara gelen Demokrat Partinin, 27 Mayıs 1964 askeri
darbesi ileiktidardan uzaklaştırılmasından sonra, hiçbir devrede vergiler
anayasal ölçülere göre ödenmemiştir.405 milyon lira aylık asgari net ücret
alan işçilerden kesilen vergi ve SSK piriminin, net
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