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III. - YOKLAMALAR
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IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
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A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

376

1. - Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel
Müdürlüğünün hububat alımlarına ve çiftçilerin içinde bulunduğu sıkıntılara
ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü
Taşar'in cevabı

376:381

2. — Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, hastalıklı buğday tohum
larının TİGEM tarafından çiftçilere satılması ve Toprak Mahsulleri Ofisi tara
fından yapılan buğday alımlarında çiftçilerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin
gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'in
cevabı
'
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3. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, TSE'deki kadrolaş
ma ve keyfi yönetime ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Rifat
Serdaroğlu'nun cevabı

394:396

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Cumhurbaşkanı Sü
leyman Demirel'e, dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vekâlet
etmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1630)
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2. - Yunanistan'a (Gümülcine) gidecek olan Devlet Bakanı Eyüp Aşık'a,
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Burhan Kara'nın vekâlet etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1631)

397

3. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve İçel Milletvekili Turhan
Güven'in (9/30) esas numaralı Meclis soruşturması önergesindeki imzalarını ge
ri çektiklerine ilişkin önergesi (4/375)
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

397:402,
402:404

1. - Kars Milletvekili Sabri Güner ve 26 arkadaşının, İzmit Körfez Geçiş Porojesi ihalesinde mevzuata aykırı davranmak suretiyle usulsüzlük yaptığı ve dev
leti zarara uğrattığı iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/18)
2. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 55 arkadaşının, İzmit Körfez
Geçiş Projesi ihalesinde devletin zarara uğratılmasına göz yumarak görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uy
duğu iddiasıyla Başbakan A. Mesut Yılmaz hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/33)
3. - Adıyaman Milletvekili Celal Topkan ve 20 arkadaşının, Güneydoğu
Anadolu Bölgesinde bulunan bazı kamu yatırımlarının özelleştirilmesi sonucu bu
bölgedeki illerde ortaya çıkan işsizlik ve bunun getirdiği sorunlar ile istihdamın
geliştirilmesi konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/281)
V.-SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mus
tafa Rüştü Taşar'ın konuşmasında 54 üncü Hükümet dönemine ilişkin kısmının
gerçekleri yansıtmadığı iddiasıyla açıklaması
VI. - ÖNERİLER
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A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
1.-Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin 21 inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Birlikte Yapı
lacak Mahallî İdareler Genel Seçimleri Hakkında Kanun Teklifinin Başkanlıkça
havale edildiği Anayasa Komisyonundaki görüşmelerine kırksekiz saat geçme
den başlanmasının Komisyona tavsiye edilmesi ile gündemdeki sıralamanın ye
niden yapılmasına ilişkin ANAP, DSP ve DTP Gruplarının müşterek önerisi
VII. - SEÇİMLER

404
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A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM
1. - (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan
üyeliğe seçim

409

409

VIII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER
1. - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı
Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Mil
letvekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili
Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili De-368-
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niz Baykal ile 292 milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Rapo
ru (2/676) (S. Sayısı : 232)

409

2. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111
sayılı Askerlik Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/669)
(S. Sayısı : 338)

409

3. - Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili
Deniz Baykal ve 39 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 arka
daşının, Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır ve 9 arkadaşının, İstanbul Milletve
kili Ercan Karakaş ve 7 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İstan
bul Milletvekili Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının İşçi ve Memur Emeklileri ile
Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık,
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/702,
2/224, 2/929, 2/1000, 2/1023, 2/1024) (S. Sayısı: 553)

410

4. - Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu
raporu (1/689) (S. Sayısı : 631)

410

5. - Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu
(1/217) (S. Sayısı : 132)

410

6. - Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Ya
tırımlarda Devlet Yardımları Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/722) (S. Sayısı: 643)

410:411,413,
479:484

7. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının
uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/777)
(S. Sayısı : 713)
8. -Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest
Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/798) (S. Sayısı : 734)

411:413, 419,
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9. - Tuz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı: 492)

425:447

10. -Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu
(1/549) (S. Sayısı :29i)

4474.SP

11. - 211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 inci, 657
Sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuri
yeti. Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) (S.
Sayısı: 382)
-369-
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IX. - SORULAR VE CEVAPLAR

471

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

471

1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, günlük bir gazetede çıkan ara
zi tahsisatı ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ersin Taranoğlu'nun yazılı cevabı (7/5814)

471:472

2. - Adana Milletvekili Yakup Budak'ın, Adana'da meydana gelen deprem
felâketinde zarar gören çiftçilerin borçlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R. Taşar'ın yazılı cevabı (7/5820)

472-473

3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, orman köylerinin sayısına ve kal
kındırılması için'alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ersin TaraN
noğlu'nun yazılı cevabı (7/5828)
4. - Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, Giresun Limanı tevzii çalışma
larına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Burhan Kara'nm yazılı ceva
bı (7/5850)
.

473:475

476:477

5. - Hatay Milletvekili Mehmet Sılay'ın, Koruma ve Kontrol Genel Müdü
rü hakkında bazı iddialara ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa
R. Taşar'ın yazılı cevabı (7/5851)
'ı
: S
477:478
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak iki oturum yaptı.
Yapılan yoklamalar sonucunda toplantı yetersayısı bulunamadığından, grupların da mutabaka
tıyla, alınan karar gereğince, 28 Temmuz 1998 Salı günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime
14.52'de son verildi.
Kamer Genç
Başkanvekili
Hüseyin Yıldız
Mardin
(Kâtip Üye)

Levent Mıstıkoğlu
Hatay
(Kâtip Üye)

—:

@_

.
No : 187

I I . - GELEN KÂĞITLAR
28.7.1998 SALI
Teklifler
1. - Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Demokratik Sol
Parti Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan
vekili Ankara Milletvekili Önder Sav ve Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanvekili Ordu Mil
letvekili Müjdat Koç'un; Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması, Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nin 21 inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Birlikte Yapılacak Mahallî İda
reler Genel Seçimleri Hakkında Kanun Teklifi (2/1248) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa Ge
liş Tarihi: 28.7.1998)
•

• f

•

..

•

2. - Fazilet Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 16 Arkadaşının;
26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
Teklifi (2/1249) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 28.7.1998)
Önerge
1:- Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'ıuın Seçim
lerin Yenilenmesine İlişkin Önergesi (4/374) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi:
28.7.1998)
.
.
.
'
.
Raporlar
1. - Efta Devletleri İle Türkiye Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1 /778) (S. Sayısı: 720) (Dağıtma Tarihi: 28.7.1998) (GÜNDEME)
2. - İstanbul Milletvekili Tansu Çillcr'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon
Raporu (3/1303) (S. Sayısı: 721) (Dağıtma Tarihi: 28.7.1998) (GÜNDEME)
3. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/187) (S. Sayısı: 722) (Dağıtma Tarihi: 28.7.1998) (GÜNDEME)
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4. - Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/1461) (S. Sayısı: 723) (Dağıtma Tarihi: 28.7.1998) (GÜNDEME)
5. - Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/1443) (S. Sayısı: 724) (Dağıtma Tarihi: 28.7.1998) (GÜNDEME)
6. - Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon
Raporu (3/1444) (S. Sayısı: 725) (Dağıtma Tarihi: 28.7.1998) (GÜNDEME)
7. - Bursa Milletvekili İbrahim Yazıcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/1460) (S. Sayısı: 726) (Dağıtma Tarihi: 28.7.1998) (GÜNDEME)
8. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/1501) (S. Sayısı: 727) (Dağıtma Tarihi: 28.7.1998) (GÜNDEME)
9. - İstanbul Milletvekili Meral Akşener'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/1462) (S. Sayısı: 728) (Dağıtma Tarihi: 28.7.1998) (GÜNDEME)
10. - Hakkari Milletvekili Naim Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/1516) (S. Sayısı: 729) (Dağıtma Tarihi: 28.7.1998) (GÜNDEME)
11. - Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyon Raporu (3/1517) (S. Sayısı: 730) (Dağıtma Tarihi: 28.7.1998) (GÜNDEME)
12. - Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/1550) (S. Sayısı: 731) (Dağıtma Tarihi: 28.7.1998) (GÜNDEME)
13. - Bingöl Milletvekili Mahmut Şönmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına Ko
misyon Raporu (3/1513) (S. Sayısı: 732) (Dağıtma Tarihi: 28.7.1998) (GÜNDEME)
14. - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyon Raporu (3/1588) (S. Sayısı: 735) (Dağıtma Tarihi: 28.7.1998) (GÜNDEME)
15. - Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/1554) (S. Sayısı: 736) (Dağıtma Tarihi: 28.7.1998) (GÜNDEME)
16. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu
Karma Komisyon Raporu (3/1514) (S. Sayısı: 737) (Dağıtma Tarihi: 28.7.1998) (GÜNDEME)
17. - İzmir Milletvekili Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/1518) (S. Sayısı: 738) (Dağıtma Tarihi: 28.7.1998) (GÜNDEME)
18. - Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyon Raporu (3/1587) (S.' Sayısı: 739) (Dağıtma Tarihi: 28.7.1998) (GÜNDEME)
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19. - İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon
Raporu (3/1574) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma Tarihi: 28.7.1998) (GÜNDEME)
20. - Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/1585) (S. Sayısı: 741) (Dağıtma Tarihi: 28.7.1998) (GÜNDEME).
21. - İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon
Raporu (3/1515) (S. Sayısı: 742) (Dağıtma Tarihi: 28.7.1998) (GÜNDEME)
Sözlü Soru Önergeleri
1. - Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Kilis'te kurulacak olan Bağ ve Zeytincilik
Araştırma Enstitüsüne ve serbest bölgeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1170) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 23.7.1998)
2. - Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Batı Çalışma Grubuna ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1171) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.1998)
3. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, iplik üreticilerinin sorunlarına ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.1998)
Yazılı Soru Önergeleri
1. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, elma ihracatına destek veren bir kararname çıkarılıp
çıkarılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Işın Çelebi) yazılı soru önergesi (7/5955) (Başkanlığa
geliş tarihi: 23.7.1998)
2.-Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Gemi Trafik Kontrol Sistemi (VTS) Projesine
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5956) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.1998)
3. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'unun, İzmit Büyükşehir Belediye Başka
nı hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5957) (Başkanlığa
geliş tarihi:23.7.1998)
4. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Rize'nin Çayeli İlçesi'ndc bazı öğ
retmenlerin başörtülü oldukları için görevden alındığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından ya
zılı soru önergesi.(7/5958) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.1998)
5. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, görevden alınan il ve ilçe müdürü sa
yısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5959) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.7.1998)
6. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, öğretmen nakil işlemlerinin gecikme
sinin nedenine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi(7/5960) (Başkanlığa geliş tari
hi: 23.7.1998)
7. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğret
men seçme sınavının iptal edilmesinin nedenine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/5961) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.1998)
8. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, yeni yapılan derslik sayısına ve okul
yapımı için açılan ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5962) (Başkan
lığa geliş tarihi: 23.7.1998)
9. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, 8 yıllık kesintisiz eğitim için topla
nan paraya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5963) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.7.1998)
10. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, merkezde görevden alınan şube mü
dürü sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5964) (Başkanlığa geliş tari
hi: 23.7.1998)
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1 1 . - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, il ve ilçelerde görevden alınan şube
müdürü ve müdür yardımcısı sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5965)
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.1998)
12. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, basın kuruluşlarına verilen teşvik
lere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5966) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.1998)
13. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, kapatılan yerel gazete sayısına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5967) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.1998)
14. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, mahalli basına reklam verilip veril
meyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5968) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.1998)
15. - Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz'ün, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına alınan per, sonele ilişkin Devlet Bakanından (Refaiddin Şahin) yazılı soru önergesi (7/5969) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 23.7.1998)
.16. - Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı'nın, Yozgat'a üniversite kurulması için bir çalışma
olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5970) (Başkanlığa geliş tarihi:
23.7.1998)
17. - Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı'nın, Süreyyabey Barajı sahasında yer alan arazilerin
kamulaştırma bedellerine ilişkili Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5971) (Başkanlığa geliş tari
hi: 23.7.1998)
18. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon Valiliği Özel İdare emrine köy yol
lan için gönderilen ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5972) (Başkanlığa
geliş tarihi: 24.7.1998)
19. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, İzmir-Kemal paşa Cumali Köyünün su deposu inşaatı
projesine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/5973) (Başkanlığa
geliş tarihi: 24.7.1998)
20. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, Antalya-Beldibi'nde bir firma tarafından yaptırılan tu
ristik pansiyona ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5974) (Başkanlığa geliş tarihi:
24.7.1998)
21. - İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, bazı fakültelerde başörtülü öğrencilerin
eğitim hakkının engellendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5975)
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.1998)
22. - Hatay Milletvekili Mehmet Sılay'ın, İzmit'de bir otomotiv firmasına tahsis edilen arazi
nin bitişiğindeki araziye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5976) (Başkanlığa geliş tari
hi: 24.7.1998)
"
23. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, özel vakıflara ait üniversitelere tahsis edilen
arsa ve arazilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5977) (Başkanlığa geliş tarihi:
24.7.1998)
24. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yar
dımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5978) (Başkanlığa geliş tarihi:
24.7.1998)
25. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yar
dımlara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/5979) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.1998)
26. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
mayı Teşvik Fonundan aktarılan para miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Hasan Gemici) yazı
lı soru önergesi (7/5980) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.1998)
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27. - Kayseri Milletvekili Recep Kırış'ın, Kayseri-Ankara Devlet Karayoluna ve Erkilet Ha
vaalanı projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5981) (Başkanlığa geliş tarihi:
24.7.1998)
28. - Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Zehra Eğitim ve Kültür Vakfı'nda güvenlik güç
lerince yapılan aramaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5982) (Başkanlığa geliş
tarihi: 21.7.1998)
Meclis Soruşturması Önergesi
1. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 55 arkadaşının, İzmit Körfez Geçiş Projesi ihale
sinde Devletin zarara uğratılmasına göz yumarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk
Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan A.Mesut Yılmaz hakkında Ana
yasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 inci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına iliş
kin önergesi (9/33) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.7.1998) (Dağıtma tarihi: 28.7.1998)
Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri
1. - Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan'ın, kamu çalışanlarına yapılacak maaş zam
mına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5538)
2. - Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz'un, Dünya Sağlık Teşkilatının İstanbul'da yapılan
toplantısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5539)
3. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, üniversitelerde yaşanan başörtüsü sorununa
ilişkin Başbakandan yazılı soru Önergesi (7/5540)
4. - Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, hakkında mahkumiyet kararı bulunan Ülkü
Ocakları eski başkanının yakalanmasına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/5541)
5. - Edirne Milletvekili Ümran Akkan'ın, Edirne'de Meriç Nehri taşkınlarının yol açtığı hasa
ra ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5543)
6. - İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, Isparta-Eğirdir-Küçükgökçeli Köyünde istimlak
edilen arazilerin bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/5545)
7. - Hatay Milletvekili Mehmet Sılay'ın, irticaî faaliyette bulunduğu iddia edilen vakıf, der
nek ve sermaye kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5546)
8. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkcz-Osmaniye Köyünün köy konağı ih
tiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5547)
9. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Çiğdemli Köyünün köy konağı ih
tiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5549)
10. - Yozgat Milletvekili Kazım Arslan'ın, bazı öğretim kurumlarının isminin değiştirilmesi
ne ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5552)
11. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Çarşamba Havaalanı kargo binası
projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5554)
12. - Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt - Şirvan'ın doktor ihtiyacına ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5562)
13. - Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz'un, Konya-Hadim İlçesi Göksu Mavi Tüneli iha
lesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5563)
14. - Mardin Milllctvekili Hüseyin Yıldız'ın, sağlığa zararlı bir ilacın piyasaya sürüldüğü id
diasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5570)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 1400
28 Temmuz 1998 Sah
BAŞKAN : Başkanvcküi Kamer GENÇ
KÂTİP ÜYELER : Abdulhaluk MUTLU (Bitlis), Levent MISTIKOĞLU (Hatay)

©——
BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 129 uncu Birleşimini açıyorum.
III.-YOKLAMA
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletve
killerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşımıza gündemdışı söz vereceğim.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR
I. -Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün hubu
bat alımlarına ve çiftçilerin içinde bulunduğu sıkıntılara ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve
Köy işler i Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'in cevabı
BAŞKAN - Gündemdışı birinci söz, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün hububat
alımları hakkında gündemdışı söz isteyen Konya Milletvekili Sayın Hüseyin Arı'ya verilmiştir.
Buyurun Sayın Arı.
Süreniz 5 dakika.
HÜSEYİN ARI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çiftçilerimizin bugünlerde
çektiği sıkıntıları sizlere arz etmek üzere huzurlarınızdayım; Sayın Başkana ve Yüce Heyetinize
saygılar sunarım.
Sayın Bakanım, korkmayın, ben, kürsüye tenekelerle ve buğday torbalarıyla gelmedim.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Ben korkmam...
HÜSEYİN ARI (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, hepinizin malumları, mevsim itibariyle,
bilhassa İç Anadolu'da yaşayan çiftçilerimiz, bugünlerde, hububat hasadıyla meşguller. Bu günle
rin, aslında, çiftçilerimizin bir yıllık emeği ve alınterinin karşılığını alacağı ve mutlu olacağı gün
ler olması gerekirdi; ama, ne yazık ki, hiç de öyle olmuyor; bu kavurucu sıcaklarda, bilakis, Top
rak Mahsulleri Ofisi önünde, uzun kuyruklarda sıra bekleyerek, yine, çile dolduruyorlar. Çiftçile
rimiz, bu Hükümetin verdiği düşük taban fiyatlarından yedikleri darbeden sonra, ikinci bir darbeyi
de, bugünlerde yaşıyorlar.
Değerli milletvekilleri, bu hafta sonu Konya-Karapınar İlçesindeydim. Ofis önünde, kilomet
relerce uzunlukta kamyon ve traktör kuyruğu gördüm. Çiftçilerimizle konuşmam sırasında, en az
dört gün sıra beklediklerinden dert yandılar ve bu durumun, kendilerine, hem zaman kaybı ve hem
de malî yönden külfet getirdiğini, bir günlüğüne kiraladıkları kamyona dört günlük, yani dört kat
bedel ödediklerini belirttiler.
•
Aynı zamanda, Karapınar Ticaret Borsası Başkanı, bunun sebebinin, bu Hükümetin yanlış po
litikalarından kaynaklandığını ifade etmektedir. Şöyle ki: Şu anda, tüccar ve un fabrikatörleri hiç
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alım yapmamaktadırlar; çünkü, Ofis, bu kesime, geçen yıl uyguladığı avantajı bu yıl da uygulaya
cağını, başlangıçta vaat etmişti. Ofis, geçen yıl, tüccara ve fabrikatöre çok cüzi bir kârla, iki veya
dört ay vadeyle ve vade farkı da dört ay için toplam yüzde 10'u geçmeyen tarzda buğday ve arpa
satışı yapmıştır. Tüccar ve fabrikatör de, haklı olarak, "Hükümetin bu avantasından niçin istifade
etmeyelim; Ofis, bizim adımıza alıp depoluyor, böylece, ne depolama sıkıntımız ve ne de parasal
sıkıntımız oluyor " şeklinde düşünmektedirler.
Çiftçiyi biraz olsun düşünen bir Hükümet ve onun Tarım Bakanı, hiç olmazsa, alımlarda, bo
şaltma ve depolamayı hızlandırmak maksadıyla, ihaleyle, özel sektörü devreye sokarak, alımı hız
landırabilirdi, çiftçimizi de bu sıkıntıdan kurtarabilirdi; ama, ne yazık ki, bunu gerçekleştirmediler.
Hani, köylümüz, milletin efendisi ya!
İşte değerli arkadaşlarım, işbaşına geldiğinden bu yana rantiyecinin yanında yer alan, işçi ve
memurun hakkını vermeyen, ortadireğe âdeta yaşama hakkını dahi çok gören, halktan kopuk bu
Çankaya modeli Hükümete yakışan da budur! Onun için, bu duruma fazla şaşırmamak gerekir.
Değerli arkadaşlarım, köylü ve çiftçilerimizin yüzleri, ilk kez 54 üncü Hükümet (Refahyol Hü
kümeti) döneminde gülmüştür; alınteri ve emeklerinin karşılığı olan taban fiyatları, hububatta yüz
de 83, pancarda yüzde 135, fındık ve tütünde de, aynı şekilde enflasyonun üzerinde gerçekleşmiş
tir. Buna mukabil, tarım girdi fiyatlarında, gübrede, akaryakıt ve ilaçlarda fazla bir artış yapılma
mış, Ziraat Bankası faizlerinde artış olmamıştır.
Bu Hükümet dönemine gelince, rant ekonomisinin uygulanması sonucu, enflasyon artışına pa
ralel olarak, tarım girdilerinde, başta akaryakıt ve gübre olmak üzere, bir yıl içinde anormal artış
lar olmuş, Ziraat Bankası kredi faizleri artırılmış; böylece, çiftçimiz, Refahyol öncesi gibi, değiş
meyen kaderi olan borçlu yaşama tekrar terk edilmiştir.
Bunun böyle olduğunu da esnafla konuşunca anlıyoruz. Anadolu'da hasat başlayalı neredeyse
yirmi güne yaklaşıyor. Çiftçimiz, Ofisten bir haftalık çeklerle parasını alıyor. Ne var. ki, esnafın ifa
desine göre, çiftçinin bu sıcak parası, henüz piyasaya aksetmemi ştir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Arı, süreniz bitti, lütfen toparlar mısınız efendim.
HÜSEYİN ARI (Devamla) - Dolayısıyla, ortadireğin bir kesimini oluşturan esnaf da, bir
umut olarak baktığı harman sonu bereketinden henüz nasibini alamamıştır. Bu gidişle, o hayali de
sona erecektir; çünkü, çiftçi, aldığı bu parasını, ancak, yüksek tarım girdileri olan akaryakıt, gübre
ve yüksek faizli banka borçlarına yatıracak; böylece, geçmiş dönemlerdeki gibi, borçlu yaşama dö
nemine terk edilmiş olacak; önümüzdeki ekim dönemi için de tohumluk gübre, akaryakıt için tek
rar borçlanmak durumunda kalacaktır.
Değerli arkadaşlarım, demokratik parlamenter sistemin tüm kurum ve kurallarını uygulayan
Batı Avrupa ülkelerinde, çiftçiler, yüzde 50'ye varan sübvansiyonlarla korunuyor. Bu, onların çok
zengin olmalarından kaynaklanmıyor; bilakis, demokrasi zenginliklerinden ve toplumun bütün ke
simleriyle demokrasiye inanmalarından kaynaklanıyor.
•Normal demokratik sistemlerin esas amacı, bildiğimiz gibi, ortadirek dediğimiz, halkın yüzde
90 çoğunluğunu teşkil eden işçi, memur, köylü, çiftçi, Bağ-Kur'lu ile bunların emekli, dul ve ye
timlerine hizmettir; ama, ülkemizdeki demokratik sisteme bakıyoruz, maalesef, çoğunluğun rejimi
olması gereken demokrasi, bizde, yıllardır, hep yüzde 5'Iik bir azınlığın hizmetinde olmuştur. Çün
kü, bizdeki sistemde, daha başlangıçta, demokrasinin temel prensipleri çiğnenerek, bugünkü vur
gun, soygun, talan düzeni yaratılmıştır.
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Sayın Bakanım, çiftçilerimizin, sizden, Hükümetinizden, dolayısıyla Parlamentomuzdan bir
sorulan -ilave olarak onu da söylüyorum- da şu: "Bizim sosyal güvencemiz nedir? Biz, tarım sigor
talısı mıyız, Bağ-Kurlu muyuz?" Esas istekleri ise, öncelikle bir sağlık karnesine kavuşmalarıdır.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Arı.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Sayın Baş
kan, konuşmayı cevaplandırmak istiyorum.
BAŞKAN - Sayın Bakan, aynı konuda ikinci bir gündemdışı söz daha var; isterseniz ikisini
birlikte cevaplandırın.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Onu da ay
rıca cevaplandırırım Sayın Başkan.
BAŞKAN - Peki efendim, buyurun.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Sayın Baş
kan, değerli milletvekili arkadaşlarım; özellikle, bu konuşma imkânını bana verdiği için, değerli
milletvekili arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sayın milletvekilinin burada ifade etmiş olduğu husus
lara cevap vereceğim.
Özellikle ve öncelikle, 55 inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin hububata düşük fiyat verdi
ğini belirttiler; bu, tamamen bir yanlış bilgilendirmeden kaynaklanıyor olsa gerek; çünkü, 54 üncü
Hükümet döneminde hububata verilen fiyat, dünya piyasalarının 66 dolar üzerindeydi; 55 inci Hü
kümet döneminde -yani, bizim Hükümetimiz döneminde- hububuta verilen fiyat ise -dolar bazın
da- dünya fiyatlarının 77 dolar üzerindedir. Bu ise, şunu göstermektedir: 55 inci Hükümet, 54 ün
cü Hükümetten 11 dolar daha fazla ürün fiyatı belirlemiştir; dolayısıyla, bu iddia, doğru bir iddia
değildir.
Sayın milletvekilinin seçim bölgesi olan Konya'da, 21 Mayıs 1998'de, tarıma dayalı bütün de
mokratik kitle kuruluşlarının bulunduğu, aynı zamanda, çiftçilerin yoğunlukta olduğu bir basın top
lantısıyla, hububat alım fiyatlarını açıkladık.
21 Mayıs, daha, hububatın hasat dönemi değildir; özellikle, Konya'da değildir. Dolayısıyla,
çiftçimizin, tüccarın eline mahkûm olmasını önleyici bir tedbir olarak fiyatları önceden açıklamış
olmamız, çiftçinin, malını daha ucuz bir fiyatla tüccara satmasını engellemiştir; bu, 55 inci Türki
ye Cumhuriyeti Hükümetinin çiftçinin yanında olduğunun göstergelerinden bir tanesidir.
Şimdi, burada, makarnacılara, unculara ve yem sanayicilerine vadeli satışlar yaptığımızdan
bahsettiler; bu, doğrudur; Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu, almış olduğu bir kararla, ihraç
kaydıyla ve dünya piyasa fiyatlarıyla olmak üzere, bu kuruluşlara mal satışı yapmaktadır.
Bunun yanı sıra, Türkiye'deki hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak amacıyla da, yem sana
yicilerine, özellikle arpa ve mısır olmak üzere vadeli satışlar yapılmaktadır. Bunlar, netice itibariy
le, bizim kendi insanımızdır. Bu, netice itibariyle, katma değerin Türkiye'de kalmasını sağlayacak
önemli tedbirlerdendir. Arzu ederdim ki, burada, bu uygulamamızdan dolayı, sayın milletvekilimiz
bizlere teşekkür etsin.
Şimdi "Türkiye'yi tüccara teslim eden zihniyet" diye bir söz kullandılar. Zannediyorum, bu,
bir sürçülisandan kaynaklanmıştır. Bu anlattığım iki hadise bile -fiyatların erken açıklanması, 77
dolar fiyat verilerek geçmiş hükümetten 11 dolar daha fazla verilmesi- çiftçilerimizin tüccara tes
lim edilmesini ortadan kaldıran unsurlar olmuştur.
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Burada, 54 üncü Hükümet döneminde, çiftçinin yüzünün güldüğünden bahsettiler. Evet, çift
çinin yüzü 54 üncü Hükümet döneminde gülüyordu; ama, acı bir tebessümdü bu. Neden acı bir te
bessümdü; 30 Haziran 1997'de iktidara gelen 55 inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tarım Ba
kanı olarak bendenizin ilk gördüğümüz manzara, devlet, çiftçilerimize, altı ay ile ikibuçuk yıl içe
risinde, çiftçinin alın terinin hakkını, gübrede, ilaçta, fidanda, projeli hayvanda, tohumculukta, süt
te, sübvansiyon bedelleri olan 24 trilyon liralık borcunu ödememişti. Daha Hükümetimiz güveno
yu olmadan, hemen, bu bedelleri peşin olarak çiftçimize ödedik. Arkasından, 30 Hazirana kadar,
55 ilimizde ve bağlı ilçe ve köylerinde tabiî afet olmuş olmasına rağmen, hiçbir şekilde, bunlarla
ilgili, köylümüzün, çiftçimizin yarasını saracak bir kararname istihsal edilmemişti Bakanlar Kuru
lundan; bunu da 55 inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti çıkararak, 1997 yılında, Ocak ayından Haziran 30- biz gelinceye kadar ıstırap çeken köylünün ıstırabı dindirilmiş ve bunların Ziraat Ban
kasına olan borçları, TİGEM'e olan borçları ve Tarım Krediye olan borçları bir yıl süreyle, faizsiz
olarak ertelenmiştir. Aynı zamanda, bu, tabiî afete maruz kalmış olan çiftçilerimize de 9 trilyon li
ralık bir tohum desteği sağlanarak, mağduriyetleri önlenmiştir.
Şimdi, burada, değerli milletvekili arkadaşım, Konya-Karapınar'da, vatandaşların dört gün sı
ra beklediklerini ifade etti. Arkadaşlarım, şöyle bir tabloyu sizlerin huzurunda ifade edersem... Eğer
bir dört gün bekleme varsa bile, ki, ben, dört gün bekleme olduğu konusunda, arkadaşımla hemfi
kir değilim; ama, buna rağmen, bir an için var olduğunu kabul ederek... (FP sıralarından "var, var"
sesleri) Efendim, var olduğunu kabul ediyorum bir an için.
1991 yılında, hepinizin bildiği gibi, Anavatan Partisi tek başına iktidar. 1991 yılında, Konya
yöresinde alınan hububat miktarı 1 milyon 100 bin ton. Anavatan Partisi, 1991'dcn sonra, seçimler
sonucunda iktidardan gitti. 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 yıllarında, Doğru Yol Partisi ile Refah
Partisi veya Doğru Yol Partisi ile o zamanın SHP'si koalisyonlar halindeydi. 1992 yılında,i<onya'da alınan hububat miktarı 439 bin ton. 1993'te alınan miktar 494 bin ton, 1994'te 344 bin ton,
1995'tc 8 bin ton, 1996'da 285 bin ton. Sene 1997; Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Demok
rat Türkiye Partisi koalisyonuyla kurulan -bağımsızlar ve Cumhuriyet Halk Partisinin desteğinde
ki- 55 inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işbaşında, alınan miktar 1 milyon 136 bin ton.
HAYRİ KOZAKÇIOĞLU (İstanbul) - Hani özelleştirme yapılacaktı!..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - 26 Temmuz
1998 tarihi itibariyle, Konya İlimizde alınan buğday miktarı 975 bin ton. Demek ki, arkadaşımın
"en son, 54 üncü Hükümet çiftçilerin yüzünü güldürdü" dediği dönemde 285 bin ton hububat alın
mış; bizim dönemimizde, sadece -daha dönemin yarısı olmasına rağmen- Konya'da 975 bin ton
alınmış. Bu dönemde, eğer sıra bekleniyorsa, ürünün bol oluşundan; eğer sıra bekleniyorsa, Top
rak Mahsulleri Ofisinin malı alışından; eğer sıra bekleniyorsa, Toprak Mahsulleri Ofisinin parayı
her salı günü peşin olarak ödemesinden kaynaklandığını ifade etmem gerekiyor. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Ama, bütün buna rağmen de şunu söylüyorum: 24 saat, haftada yedi gün kaydıyla,
Toprak Mahsulleri Ofisi alımlara devam etmektedir.
Burada, bir rakamı daha bilgilerinize sunmak istiyorum. Konya İlimizde Toprak Mahsulleri
Ofisinin alım merkezleri itibariyle meseleye bakacak olursak, geçen yıl, yani, çiftçilerin yüzünü
güldürdüğünüzü iddia ettiğiniz dönemde, 54 üncü Hükümet döneminde, Konya'da hububat alımı
62 noktada yapılıyordu; şimdi, bu Hükümet döneminde, beklemelere meydan vermemek için, 24
bölge daha ilave edilerek, 86 noktada alım yapılmaktadır. (ANAP sıralarından alkışlar) Bütün bun
lara rağmen, eğer, sıra bekleniyor diye iddia ediliyorsa, bunu da ürün rekoltesinin yüksek olması
na bağlamak gerekir.
Tabiî, şimdi, geçen yıl her salı günü paraları ödediğimiz zaman, 54 üncü Hükümeti oluşturan
partilerdeki bazı arkadaşlar dediler ki: "OTıükümetin bıraktığı paraları, Tarım Bakanı ve 55 inci
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Hükümet harcıyor, onları dağıtıyor, bu çiftçilere onları veriyor." Ben, onlara, o zaman sordum: 24
trilyon lira olan borcunuzu, o paradan niye ödemediniz; tabiî afet kararnamelerini niye çıkarmadı
nız? Tabiî, buna verecek cevap bulamadılar. Hadi geçen sene öyleydi, bu sene parayı nereden bu
luyoruz? Geçen sene para bırakmıştınız, denk bütçeniz vardı da, biz gelir gelmez niye bir ekbütçe
çıkarma ihtiyacıyla karşı karşıya kaldık? Geçen yıl 18,5 milyon ton olan hububat rekoltesi ne oldu
da 24 milyon tona çıktı? Arkadaşlarımıza sorarsak, gezdikleri yerlerde söyledikleri şudur: "İklim
şartlan ve Allah'ın takdiri sayesinde olmuştur." Amenna ve saddakna. Elbette ki, Allah'ın takdiri
olmuştur.
Hepiniz bilirsiniz, tarihi de okumuşsunuzdur. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmiş; ya
nındaki hocalar demişler ki: "Hünkârım, dualarımız sayesinde İstanbul fetholundu." Fatih Sultan
Mehmet de demiş ki: "Elbette, amenna, dualarımızla İstanbul fetholundu; ama, molla, hoca, bizim
kılıcın hakkını da unutmayın." (ANAP sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, siz de gelin, bu 55 inci
Hükümetin hakkini inkâr etmeyin. Deyiniz ki, gübre sübvansiyon sistemini değiştirdiniz, 1 kilo
gübre alacak yerde 2 kilo gübre alır duruma geldi çiftçimiz ve bundan dolayı daha yeterli gübre
kullanma imkânına kavuştuğu için, daha fazla ürün elde edildi. Deyiniz ki, süne mücadelesini fev
kalade bir şekilde yaptınız; süne zararlısının ve kımıl zararlısının hububata vereceği zararlara mâ
ni oldunuz; bundan dolayı, verim arttı. Deyiniz ki, geçen yıl paraları peşin olarak tıkır tıkır ödedi
ğiniz için, çiftçilerimiz, bu sene bazı ürünlerden buğday ürününe döndüler ve ekmedikleri bazı
alanları da buğday ekim alanı haline getirdiler; onun için bu ürün rekoltesi arttı. Tabiî, iklim şart
larını ve Allah'ın takdirini de hepsinin üzerinde yerleştirirseniz, işte, 24 milyon ton hububat ürünü
elde eder duruma gelirsiniz ve bütün bunları da Toprak Mahsulleri Ofisi, parasını ödeyemez, şöy
le yapamaz, alamaz dediğiniz dönemde peşin peşin satın alıyorsa, işte bundan dolayı, ancak bura
ya çıkıp teşekkür etmeniz lazım.
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Bakanım, bu dediklerine inanıyor musun?!
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Ama, tabiî, 25
Nisanda seçim yapılacağına dair karar alınacak ve herhalde, bu seçim kararı karşısında, köylüye
çiftçiye ne diyeceğiz telaşı sizleri sardı, onun için bunları burada ifade ediyorsunuz; ben, bunu da
anlayışla karşılıyorum. Siyaset, elbette yapılacak; ama, siyaseti, doğru olarak yapmak lazım, ra
kamlarla yapmak lazım, ilmî verilere dayanarak yapmak lazım ve hakkı söylemek lazım. Sırf, bi
rilerinin hoşuna gidip oradan oy kapacağım kaygısıyla, bu kürsüden, milletin kürsüsünden kalkıp
da yanlış bilgiler verdiğiniz zaman, Hükümetin bakanı da çıkıp, elindeki bütün bilgileri burada
dökmek ve halka sunmak zorunda kalır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Türkiye genelinde bugün itibariyle -salıdır bugün- yine para ödenmiştir. Bugün gönderilen ha
vale miktarı 48 302 813 400 000 Türk Lirasıdır, bütün Türkiye'ye gönderilmiştir. Değerli milletve
kilimiz, sadece Konya'ya gönderilen paranın miktarını merak ediyorlardır, onu da buradan ifade
edeyim: 12 910 491 633 000 Türk Lirasıdır.
HÜSEYİN ARI (Konya) - Yetmez Sayın Bakanım.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Yetip yetme
yeceğini bilmem, ne mal almışsak o kadarını veriyoruz. Yani, milletin parasını çarçur mu edece
ğiz. Köylü ne getirmiş teslim etmişse, onun karşılığını alıyor, hakkını alıyor.
Dolayısıyla, bugün itibariyle, Türkiye genelinde tamı tamına 4,5 milyon ton hububat satın
alınmıştır; bunun karşılığında 213 trilyon para ödenecektir; bunun 193 trilyonu, bugün itibariyle
ödenmiştir; 20 trilyonu da cumartesi, pazar, pazartesi alımlarını ihtiva etmektedir ve diğer alımlar
la birlikte, ne kadar tutuyorsa, salı günü onların da parası peşin olarak ödenecektir.
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Şimdi, burada, bir hususu daha bilgilerinize sunarak sözlerime son vermek istiyorum. Toprak
Mahsulleri Ofisinin buğday alımlarında Konya bölgesi itibariyle söylediğim hususları, bir de Tür
kiye geneli itibariyle söylemek istiyorum. Türkiye geneli itibariyle meseleye baktığınız zaman,
1991 yılında, Anavatanın tek başına iktidar olduğu dönemde, 6 milyon ton hububat alımı yapılmış
tır, paralar peşin ödenmiştir; 1996'da 54 üncü Hükümet döneminde 1,5 milyon ton hububat alın
mıştır, paraları iki ay, üç ay, dört ay gecikmelerle ödenmiştir.
İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Yalan!
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - 1997'de, Ana
vatan Partisinin Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz başkanlığında kurulan 55 inci Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti döneminde 6 milyon ton buğday alınmıştır ve her salı günü paraları peşin öden
miştir. 1998 mubayaalarını biraz önce söyledim, şu ana kadar, 4,5 milyon ton hububat alınmış ve
200 trilyona yakın para Türk çiftçisine ödenmiştir.
Bu ödenen paraları, elbette, harcama yetkisi, o hakkın sahibi olan çiftçilerimize aittir; bunun
la, ister götürür esnafa borcunu öder ister bankaya borcunu öder ister oğlunu evlendirir ister kızını
evlendirir...
ASLAN POLAT (Erzurum) - Harca harca bitmez!..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - ...ister mah
pus damındaki çocuğuna para gönderir ister sarı ineğini yeniler ister ahır yaptırır ister ev yaptırır
ister hanımına fistan alır isterse başka bir şey alır; o, kendi bileceği iştir, o harcamaya biz karışa
nlayız...
ASLAN POLAT (Erzurum) - Yüzde 60 zam verdiniz; ne alacak?!
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - ...ama, 200
trilyon lira sıcak para, Türkiye'de çiftçinin cebine girmişse, esnafın da cebine girmiş demektir.
ASLAN POLAT (Erzurum) - Enflasyon oranının altında!..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Sizin gezdiği
niz yerlerdeki esnafın belki cebine girmemiştir, onu bilemem; ama, benim gezdiğim yerlerde, hem
çiftçiler hem esnaflar, beni, çok iyi bir şekilde karşılıyorlar, Allah razı olsun diyorlar. (FP sıraların
dan alkışlar |!|) Ben de, bu desteği bize veren Sayın Başbakanımıza, Hükümetimize ve koalisyona
tabi bütün milletvekillerine ve sizlere teşekkür ediyorum. (ANAP, DSP ve DTP sıralarından alkış
lar)
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Havza'da vatandaş buğdayını teslim edemiyor Ofise Sayın
Bakan!..
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır.
V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
/. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Tarım ve Köy işler i Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'in
konuşmasında 54 üncü Hükümet dönemine ilişkin kısmının gerçekleri yansıtmadığı iddiasıyla açık
laması
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Buyurun efendim.
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanın 54 üncü Hükümet dönemiyle ala
kalı verdiği bilgiler, tamamen hilafı hakikattir; müsaade ederseniz, söz istiyorum.
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BAŞKAN - 54 üncü Hükümet dönemiyle ilgili verilen rakamlar yanlış diyorsunuz; siz, onla
rı ortaya...
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Yanlış hiçbir
rakam yok; devletin rakamları...
BAŞKAN - Efendim, bakalım... O da bakan, siz de bakansınız; hangi bakana inanacağız bu
rada...
Buyurun efendim.
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Böyle bir
usul yok!
. , . • ' • •
BAŞKAN - Var, var... Onun takdiri bana ait.
Yeni bir sataşmaya meydan vermemek üzere, size kısa bir açıklama hakkı verdim; buyurun.
(FP sıralarından alkışlar)
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanımızın, biraz önce, gündemdışı konuşmaya cevap arz ederlerken verdikleri rakamları, ben,
yerimden üzülerek dinledim. Bir defa, şunu özellikle söylüyorum: 54 üncü Hükümet döneminde,
hububata, bir önceki döneme göre yüzde.83,3 artış verilmek suretiyle, bir önceki dönemden daha
fazla bir artış verilmiştir; ama, kendilerinin döneminde verilen artış yüzde 60,6'dır. Dolar olarak
ifade ettiler, dolar olarak bizim verdiğimiz rakam 0,23 dolar, kendilerinin verdiği rakam -o gün
için, haziran için söylüyorum- tahmin ediyorum, 0,21 dolara tekabül ediyor. Ayrıca, bugünkü ra
kamlarla ifade edersek, bizim verdiğimiz dolar bazındaki fiyat 62 Türk Lirası, kendilerinin verdik
leri -bildiğiniz gibi- 53 Türk Lirasıdır; dolayısıyla, bunun düzeltilmesini, milletimizin huzurunda
bilhassa arz ediyorum.
İkincisi, bütün cumhuriyet hükümetleri zamanında, Türkiye'de, eğer tarımda herhangi bir ta
biî afet vukua gelirse -bütün cumhuriyet hükümetleri diyorum- tarım il müdürlükleri, ilçe müdür
lükleri hasar tespiti yapar ve bunların tamamı ilden Bakanlığa gönderilir ve mutlaka, buradan da,
labiî afet gören o çiftçilerin borçları ertelenir. Dolayısıyla, bizim donemimizde.de -şu anda karar
name olmadığı için kendisine takdim edemiyorum; ama, edeceğim- Adana'da, Mersin' de -Adana
lı olan milletvekili kardeşlerimiz bilir- tabiî afet husule gelmiştir ve...
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - 4 ilde.
MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Bak, öbürünü de söylüyorum... Tarımda meydana gelen hasar
tespitleri için mutlaka ağustos beklenir. Neden; çünkü, Anadolu henüz hasat idrak etmemiştir; do
layısıyla, Anadolu hasadı idrak ettikten sonra kararname çıkarılır. Onun için de, I997'dc kararna
me bekletilmiştir, kendileri çıkarmıştır; elbette öyle olması lazımdır, doğrusu da odur.
Bakın, bir hususu tekrar şuradan arz ediyorum: Şu elimdeki haşhaş kararnamesi... Haşasın
ekim sahalarını artırma kararnamesini biz çıkardık; ikinci kararnameyi, bizden hemen bir hafta son
ra kendileri çıkardılar. Burada, Sayın Mesut Yılmaz Beyefendinin imzası, burada da Sayın Başba
kan Erbakan'ın imzası; ikisinin arasındaki mesafe bir hafta. Dolayısıyla, bakın, 1974yılından son-,
ra, haşhaş ekim sahalarını ilk defa ben artırdım; yani, yasaktı. Amerika'ya karşı veya diğer Batı ül
kelerine karşı bizim taahhüdümüz vardı, sahaları darallmıştık;ama, biz, bunu artırdık; ikinci karar
nameyle tekrar artırdık; kendileri geldiler, bu kararnameyi geri çektiler, bir hafta sonra yayımladı
lar; işte, Mesut Yılmaz Beyefendinin imzasıyla. O bakımdan arz ediyorum... :
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Alanı daralttılar mı efendim?
MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Hayır, alanı biz genişlettik, ikinci kararnameyle de genişlet
tik; ikinci kararnameyi, bizden bir hafta sonra, kendileri tekrar genişlettiler. O bakımdan, devletin
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devamlılığı esassa, böyle olmalıdır, böyle olmuştur. Kendilerine şunu hatırlatıyorum ki, biz, hiçbir
zaman, çiftçi faizlerini artırmadık; kendileri artırdılar. (FP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Değerli arkadaşlar, bakın, yaptıkları güzel şeyler vardır.
ENİS SÜLÜN (Tekirdağ) - Ofisleri kapattınız ama...
MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Hayır efendim, ofisler kapanmadı. 54 üncü Hükümetimiz za
manında 1 milyon 500 bin ton hububat alındı. Yani, bir yıl öncesinde 240 bin ton alındı, bir yıl son
ra 1,5 milyon ton alındı; ama, bunun yanı sıra, bakın, Polatlı'da, Konya'da kurulan borsalar da alım
yaptı.
AGÂH OKTAY GÜNER (Ankara) - Sayın Bakan, toplam ne kadar aldınız?
MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Önemli olan, serbest rekabette, onların da alım yapmalarıdır;
yoksa, devletçi politikaya yeniden dönerseniz, ülkeyi yeniden geriye götürmüş olursunuz. Bu ba
kımdan da, çiftçi bundan fevkalade memnun olmuştur.
Bu durumu arz ettim. Hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Demirci.
İkinci gündemdışı söz...
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Buyurun efendim.
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, Doğru Yol Partisinin koalisyonda or
tak olduğu dönemlerle ilgili Sayın Bakanın ileri sürmüş olduğu rakamlar gerçekleri yansıtmıyor.
Kaldı ki, 1 kilogram buğdayın 2 kilogram gübre verdiği hususu da kesinlikle gerçeklere aykıdır.
Ziraat odası başkanlarını dolaştığımda, Polatlı'da, Haymana'da ve Balâ'da yapmış olduğum ça
lışmalarda, gerçekten, köylünün ve çiftçinin büyük bir ıstırap içerisinde olduğunu gördüm. Bir ta
raftan, ziraat kredilerinin, özellikle, faizlerinin artırılması yetmiyormuş gibi...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, böyle bir usul var mı?
BAŞKAN - Böyle bir usul var tabiî...
Buyurun.
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) -...özellikle "çiftçinin buğdayı satın alınmıyor, alını
yor" şeklindeki açıklaması gerçeklere uygun değildir. Alımla ilgili miktarlar da yine gerçekleri
yansıtmıyor. Tabiî, Sayın Bakan, şu anda -bakan olduğu için- birkısım rakamları ileri sürüyor; ama,
bunlar doğru değildir.
Borsaların kurulması, Doğru Yol Partisi iktidarına aittir ve borsaların kurulmasının sebebi de,
çiftçiyi korumaktır. Dünya piyasalarını takip etmek suretiyle taban fiyatı tespiti, yine bizim zama
nımızda olmuştur. Yine,1991'de Anavatan Partisi İktidarı zamanında çiftçinin parası ödenmemiş
tir, Doğru Yol Partisi ödemiştir; bunu gerçeklere uygun olan bir açıklama şeklinde özellikle belirt
mek istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Buyurun.
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, Sayın Bakanın, burada Hükümet adına verdiği ra
kamlar ortadadır; Yüce Meclis bunu duydu; işin doğrusu budur; vermiştir.
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SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Gerçekleri çıkaracağız...
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Eskiye dönerek veyahut da şu anda günlük politika yaparak, işte
şurada bu budur veya bu böyle değildir diye, Sayın Bakanın vermiş olduğu rakamları yanlış gös
terme gayretlerini doğru bulmuyorum. Bu tip ifadelere de, sizin burada izin vermemeniz gerekir.
Eğer burada, başka bir ifadesi olan arkadaşımız varsa, çıkar gündemdışı söz alır, konuşur efendim.
Yoksa, Hükümet adına verilen cevaba, herkes, kendi seçim bölgesiyle ilgili, kendi kafasına göre
yeniden bir cevap getirirse, siz bu oturumu, yirmi saatte...
BAŞKAN - Sayın Güney, anladım efendim, tamam.
Teşekkür ederim.
Biz, tabiî, Hükümet adına verilen rakamların çok doğru sabit olmasını kabul ediyoruz; ama,
eski Tarım ve Köyişleri Bakanı "rakamları yanlış verdi" diyor. Öyle deyince, İçtüzük de buna el
veriyor; yani, kürsüye çıkan konuşmacı, bir başkasının icraatını yanlış gösterirse, onun da sataşma
dan dolayı söz alma hakkı vardır. Sayın Bakan da, sırf bu döneme bağlı olarak konuşsaydı, başka
hükümetlerle ilgili söz ileri sürmeseydi, sataşmadan dolayı söz vermeyecektim. Yalnız kendi dö
nemini kastederek "ben şunu yaptım, bunu yaptım" deseydi, sataşmadan dolayı söz vermeyecek
tim; ama, Sayın Bakan, 1987'ye, 1991'e kadar gidip cevap verince, başkalarına söz hakkı doğdu.
Yani, burada sorumluluğu taşıyanın Hükümet olması lazım.
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, benim verdiğim rakamlar, çiftçilerden
aldığım rakamlardır; Sayın Bakanın verdiği rakamlar kesinlikle yanlıştır.
BAŞKAN - Efendim devletin resmî rakamları vardır.
Tamam efendim, bu konu kapandı.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR (Devam)
2. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız 'in, hastalıklı buğday tohumlarının TİGEM tara
fından çiftçilere satılması ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan buğday alımlarında çift
çilerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mus
tafa Rüştü Taşar'in cevabı
BAŞKAN - İkinci gündemdışı söz/hastalıklı buğday tohumlarının TİGEM tarafından çiftçi
lere satılması ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından buğday alımlarında çiftçilerin karşılaştığı so
runları dile getirmek üzere söz isteyen Balıkesir Milletvekili Sayın İlyas Yılmazyıldız'a verilmiş
tir.
Buyurun efendim.
Sayın Yılmazyıldız, süreniz 5 dakikadır.
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir)-Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle, zannediyorum ki, Tarım Bakanı, çiftçiyi, sahipsiz ve sorunlarının takip edilmeye
ceğini sanarak, özellikle Balıkesir ve ANAP il kongrelerinde desteksiz atışlar yapmışlardır; fakat,
Sayın Bakan, şunu unutuyorlar: Ben, her hafta sonu, mutlaka Bandırma'da, Manyas'ta, Gönen'de,
Susurluk'ta, Aksakal'da, Çanakkale'de, Balıkesir'de Ofise giderim, alımları takip ederim, şikâyetle
ri yerinde incelerim ve kısacası, neyin ne olduğunu yerinde takip ederim. Yani, Sayın Bakan gibi,
bir bürokratın yazdığını, önce burada, kürsüden kekeleyerek okuyarak, sonra da birkaç defa oku
duktan sonra ne olduğunu anlayıp, onun da doğru olduğunu varsayarak tekrar etmem.
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Ben, öncelikle, Sayın Bakanın, biraz daha, ANAP il kongrelerine gelmesini; ANAP il kongre
lerine geldiğinde, problem olan yerlerdeki Toprak Mahsulleri Ofisi alım şubelerini de ziyaret etme
lerini özellikle istirham ettim; ne yazık ki, bunu yapmadı. Balıkesir'e geldi, konuştu, gitti. Halbuki,
Bandırma Toprak Mahsulleri Ofisine dört tane vilayet bağlı; Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale.
Çanakkale'ye geldiğinde; orada, tepki gösteren bir çiftçiye "siz, tenekeleri nereden çaldınız? Ben,
sizin, kaç teneke süne ilacı çaldığınızı biliyorum" diyerek, kendisini karalama yoluna gidiyor. Ben,
bazı şeyleri söylemek istemiyorum; ama, Sayın Bakan, çalmayı ve o çaldıklarını nasıl örttüğünü bi
razcık şöyle kendi ailesine doğru bakarsa görecektir.
AGÂH OKTAY GÜNER (Ankara) - Ne diyor bu adam, ne konuşuyor!
BAŞKAN - Efendim, lütfen... Siz, gündemdışı konuya bağlı konuşun.
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Bir kere burada konuşuyoruz, teneke gösteriyor, boş
teneke gibi konuşuyor falan...'
Sayın Bakan, o tenekeleri sahaya atmışsınız, günü geçmiş ilacı kullanmışsınız, bugün, Çanak
kale'de, çiftçi, dönümüne 150 kilogram buğday almış, süne ilaçlamasını doğru dürüst yapmamışsı
nız, sonra da, Bakanlık gücünü kullanarak bir rapor almışsınız; çiftçi de, size, ANAP İl Kongresin
de -üstelik ANAP'lı bir çiftçi- tepki göstermiş. Ona, bir daha bunun olmaması için ne yapacağını
anlatacağınıza, kalkıp da, orada, o muhtarı küçük düşürmenizin âlemi yok.
Yine, bakıyoruz, birçok yerde, Polatlı'ya gidiyorsunuz, çiftçinin tepkisiyle karşılaşıyorsunuz.
Anlaşılıyor ki, çiftçinin bulunduğu yerde, buğdayını sattığı yerde Ofis bürolarını ziyaret etmeye yü
reğiniz yetmiyor; yetiyorsa, buyurun, ziyaret edin.
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Yok yahu!..
ENİS SÜLÜN (Tekirdağ) - Her gün oradayız biz, her gün oradayız.
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Şimdi, bakınız, ben şu kadarını söyleyeyim: Daha acı
sı, devlet işletmelerinde... İşte, buyurun; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı, sertifikası da için
de... Çiftçinin buğdayını, embriyo kararması var, yemlik alacağım, yakacağım, imha edeceğim de
yip 42 bin liradan -yani, geçen yılki fiyattan alımını sağlarken -işte, buyurun, burada- bu buğdayı
da 98 bin lira, artı, KDV olmak üzere 110 bin liraya, çiftçiye tohumluk olarak satıyorsunuz; ayıp
değil mi?! İşte, bu torba, daha önce gösterdim, günü geçmiş ilaç tenekesi -buradan çok rahatsız ol
duğu belli, üç beş yerde konuşmuş- Sayın Bakanın yaptığı icraatlarının kara yüzünü göstermekte
dir. Bunu da burada kendisine takdim edeceğim; içinde sertifikası ve embriyo kararması... Biraz in
celetirse görecektir; çünkü, bakmamıştır. Bana "böyle böyle... Bunu, embriyo kararmalı buğdayı
tohumluk olarak satıyorlar" dediler, önce inanmadım ve bizzat, TİGEM işletmesinden bunu dün al
dırdım bugün buraya getirdim. Yani, dolayısıyla, siz çiftçinin malını bedavaya kapatacaksınız;
ama, çiftçiye embriyo kararmalı buğdayı vereceksiniz. Tabiî, embriyo kararmalı buğdayı ekerseniz
çimleniyor, yüzde yüz çimleniyor; ama, kardeşleme yapmıyor, bilmem ne yapmıyor, verimi etkiliyor.
Yine, çok enteresan bir başka şey: Bakın, dün Gönen'deydim. Toprak Mahsulleri Ofisinde,
dün akşam itibariyle 1 800 ton 2 bin ton buğday alınmış. Halbuki, sırf Gönen İlçesinde üretilen
buğday 30 bin ton civarındadır. Yani, çiftçi, daha buğdayını satamıyor. Sordum; gelen buğdayların
yüzde 70'i alınıyor. İşte, önceden çiftçi getiriyor; embriyo kararması var denirse, getirmiyor. Bu,
bazı ANAP yandaşı tüccarları zengin etme imkânını tanıyor. Nasıl tanıyor; bunlar, embriyo karar
malı buğdayları alıyorlar, başka bir ofise, anlaştığı ofise normal fiyattan satıyorlar. Çiftçi bir yıl ça
lışıyor, emeğini alamıyor; ama, embriyo kararmalı diye toplanan Bandırma'daki, Gönen'deki buğ
dayları... Kamyon plakaları tespit edilmiş durumda Gönen Ziraat Odası tarafından.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
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BAŞKAN - Sayın Yılmazyıldız, süreniz bitti; lütfen toparlar mısınız.
ENİS SÜLÜN (Tekirdağ) - Sen, elindeki buğdayın hangi cins olduğunu bilmezsin.
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Değerli arkadaşım, söylüyorum; Gönen buğdayı. Gö
nen buğdayı, anaçlıktır, üç yaşından büyüktür. Ben, halihazırda çiftçilik yapan biriyim -Bandırma'nın Edincik Bucağına bağlı Külefli Köyünde doğmuşum- çiftçilerin sorununu da bundan dola
yı takip ediyorum. Ben, 1 Temmuzda buraya çıkıp bu problemi konuştuğumda, Sayın Bakanın ha
beri yoktu; beş defa konuştuktan sonra, Sayın Bakan, ancak durumu kavradı da, daha önce, 1993
yılında, Doğru Yol Partisinin çıkardığı kararnameye benzer bir kararnameyle bu embriyo kararma
lı buğdayları alma durumuna geldi.
Sayın Bakanın, daha önce "bu yalan söylüyor" bilmem ne diye itham ettiğinde "işte, kayma
kamın belgesi burada" deyince, yaptığı şey, o kaymakamı sürdürmek oldu; herhalde burada yapa
cağı da, bu numuneyi veren işletmenin müdürünü sürdürmek olacaktır: Üzülmesinler, biz iktidara
geldiğimizde bunları düzeltececeğiz, çiftçinin yanında olan memuru, emekçiyi de koruyacağız.
Şimdi, bakınız, bir şey daha var. Orada konuşuyorum, diyorum ki; Yahu, yapmayın, yüzde 12,
yüzde 13, yüzde 14'ü yüzde 10 olarak alın; yazık değil mi bu çiftçiye. Yine, bölge müdürü de eks
perlere konuşurken, eksperlerden birinin verdiği cevap şu: "Bu Hükümet bize yüzde 20'lik zammı
onbeş gün gecikmeyle zor gördü, Hükümetin yapmadığını ben mi yapacağım, vereceğim." Bırakın
çiftçiyi, memuru da isyan halinde. Yani, çiftçiliği bizzat yapıyoruz.
Sayın Bakan "1 kilo buğdaya 2 kilo gübre alınır" dedi; nereye alınıyor?! Bir kere, 1 kilo güb
renin fiyatı 85 bin lira olmuş, buğdayın 42 bin lira; tersi, 2 kilo buğdaya 1 kilo gübre alınıyor. Güb
reye sübvansiyon 11 bin lirada sabitlenmiş. Halbuki, Doğru Yol iktidarları döneminde, gübrenin
yüzde 50'si sübvansiyon olarak iade edilirdi; şimdi, gübrede sübvansiyon yüzde 30'a inmiş. Gübre
satın almazsanız, buğday satın almazsanız, tohumluk satın almazsanız, bunu nereden bileceksiniz!
Yani, gübredeki destekleme yüzde 30'a inmiş.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Yılmazyıldız, süreniz bitti; son cümlenizi, yalnız son cümlenizi söyleyin.
Rica ediyorum...
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Tamam, toparlıyorum.
Yine, 1991 yılında, ANAP'lı iktidar, buğdaya, arpaya zam yapıp, çekip gidiyor; ancak, dolar
5 bin lira iken, 1 trilyon 271 milyar liralık parayı ödemek de, Doğru Yol Partili iktidarlara düşüyor.
Millet, çiftçinin 1987 yılında taksitle buğday sattığını unutmadı. Yine, bu da ANAP'ın icadıdır. Ya
ni, dolayısıyla, şu kadarını söyleyeyim: 1996 yılında, Ofis, buğdaya 15 bin lira fiyat vermişti, tiicar
18 500 liraya aldığı için kimse Ofise vermedi; yani, severek vermedi. Tüccarın o günkü piyasa ko
şulları dolayısıyla buğdayı toplaması sonucu, çiftçinin buğdayını Ofise vermemesi, Ofisinde alma
ması söz konusu değil. Yani, kısacası, buradan, yanıltarak, yanlış şeyler söyleyerek inandıracağı
nızı düşünüyorsanız, aldanıyorsunuz.
Size şunu söyleyeyim: İnanın, Sayın Bakan buradan konuşurken çiftçi gülüyor; her gittiğimde
de bunu anlatıyorlar. Ben, Sayın Bakanın 20 dakika değil, 2 saat konuşmasını diliyorum; konuştuk
ça batıyor. Biz, Sayın Bakanı uyarıyoruz, lütfen, çiftçinin sorunlarına çözüm bulun, hastalıklı buğ
dayı çiftçiye satmayın, günü geçmiş süne ilacını kullandırmayın.
Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yılmazyıldız.
Gündemdışı konuşmaya Tarım ve Köyişleri Bakanı cevap verecekler.
Buyurun.
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Sayın Baş
kan, değerli milletvekili arkadaşlarım; burada, biraz önce konuşan arkadaşımın seviyesine düşerek
konuşma yapmayacağımı takdir edersiniz. (ANAP sıralarından alkışlar) Hepinize sevgi ve saygılar
sunarak sözlerime başlamak istiyorum.
Tabiî, her ne hal ise, gündemdışı konuşmalarda, arkadaşımız, bu kürsüye abone oldu ve Baş
kanlarımız da, hep aynı kişiye söz vermekte bir beis görmemeye başladılar. Bu hususun da altını
çizerek sözlerime devam etmek istiyorum.
Balıkesir, Çanakkale ve Trakya'nın bir bölümünde meydana gelen, tamamen aşırı yağışlardan
kaynaklanan bir mantarî hastalık olan embriyo kararması dolayısıyla, burada bizleri eleştiren arka
daşlarımız yataklarında mışıl mışıl uyurken, bizler, gece yarılarına kadar uğraşarak, çiftçilerimizin
durumunu nasıl düze çıkarırız endişesiyle kararnameleri hazırlamışız. Bu kararnameler Bakanlar
Kurulundan geçip Sayın Cumhurbaşkanının imzasından çıktıktan sonra, 10 Temmuz 1998 tarihin
de alımlara başlanmış; yüzde 10'a kadar embriyo kararması olan buğdaylar ekmeklik ve makarna
lık buğday fiyatıyla, yüzde 10'un üzerinde embriyo kararması olan buğdaylar ise, barem uygula
mak suretiyle, yemlik buğday fiyatıyla satın alınmaya ve ayrı bir yerde depo edilmeye başlanmıştır.
Ayrı yerde depo edilmesinin nedenini, size, şuradan ifade edeceğim: Prof. Dr. Velittin Gürgün'ün gıda mikrobiyolojisi ders notlarında -sayfasını da vereyim; merak eden arkadaşlar açar
okurlar, belki ufukları genişler, ilimleri artar; 36 ncı ve 37 nci sayfalarında- küflerin, hububatta ve
ekmekte toksin oluşturarak gıda zehirlenmesine neden olduğu, kansızlık yaptığı, kemik iliğine za
rar vererek kendiliğinden ortaya çıkan ve zor durdurulan kanamalara sebebiyet verdiği, diyare, tit
reme ve baş dönmesi şeklinde kendisini gösterdiği; İkinci Dünya Savaşı sırasında, Rusya'nın Orenburg yöresinde, bir kış boyunca tarlada muhafaza edilen hububatı yemeye zorlanan insanlar arasın
da toplu hastalık ve sayısız ölüm olayları olduğu belirlenmektedir. Alınan bütün ilmî raporlar ve
yapılan bütün tahliller, yüzde 10'un üzerinde embriyo kararması olan buğdayların, kesinlikle, in
sanlara ve hayvanlara zararlı olduğu yönündedir.
Şimdi, burada, arkadaşımız bir hususu ifade etti; dedi ki: "Efendim, bu embriyo kararmalı buğ
daylar, Ofis tarafından alınmıyor, tüccara satılıyor; ANAP'lı tüccarlar da, bunu, alıp Toprak Mah
sulleri Ofisine satıyor."
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - 42 bin liraya alıyor...
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Dinle be kar
deşim!..
BAŞKAN - Sayın Yılmazyıldız, müdahale etmeyin.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Ananın kar
nında kaç ay durdun kardeşim sen! Biraz bekleyiver! (DYP sıralarından "Ayıp" sesleri, gürültüler)
BAŞKAN - Buyurun, siz devam edin efendim.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Bekle! Soru
sordun, cevabını bekle.
BAŞKAN - Sayın Yılmazyıldız, rica ediyorum...
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Üslubuna dikkat et, yakışmıyor sana.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Sayın Bedük,
siz de soru sordunuz, lütfen bekleyin.
BAŞKAN - Neyse efendim... Siz milletvekillerine emir veremezsiniz Sayın Bakan; konuşma
nızı yapın lütfen.
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Aynı üslubun
biraz karışığını yapıyoruz. Lütfen...
BAŞKAN - Sayın Bakan, siz konuşmanıza devam edin, milletvekillerine emir veremezsiniz;
Meclisi ben yönetiyorum burada.
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Bakan, yakışmıyor...
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Siz valilik
yaptınız, size de yakışmıyor. Devlet adamı olarak benim burada söylediğim bütün rakamlar, dev
letin resmî rakamlarıdır. Devlet kademesinde görev yapmış bir insan olarak-Bakanın söylediği ra
kamların yanlış olduğunu ifade etmek, sizin için bir züldür. Eğer, burada söylediğim rakamlarda
bir tek yanlış varsa, Meclis araştırması açarsınız, Meclis soruşturması açarsınız, gensoru verirsiniz,
cevabını alırsınız.
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Üslubuna dikkat etsin, Sayın Bakana yakışmıyor bu
ifadeler.
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Sayın Bedük, Sayın Bakan konuşuyor, rica ediyorum...
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Yakışmıyor
sa, bana yakışmıyor; sen otur, kendine yakışanı yap!
BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... Lütfen...
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Şimdi, bura
da alınan embriyo kararmalı buğdaylar, özellikle çiftçilik belgesi olan insanlardan alınmaktadır.
Çiftçilik belgelerini Ziraat Odaları Birliği vermektedir. Bu Ziraat Odaları Birliğinin verdiği belge
lere, ben, Hükümet olarak ve Toprak Mahsulleri Ofisi olarak, altında mührünü gördüğüm zaman,
itibar etmek zorundayım. Eğer, çiftçi olmayan bir kimseye Ziraat Odaları belge veriyorsa, onun da
hesabını burada hep beraber sorarız.
Burada, bu belgelerle gelen buğdaylar -dediğim gibi- çeşitli bölümlere ayrılarak depolanmak
tadır. Bunun maksadı da, kararnamede getirilen hususlar doğrultusunda, yüzde 10'un üzerinde
embriyo kararmasına uğramış olan ve tamamen aflotoksin oluşturan bu buğdayların yakılarak im
ha edilmesini sağlamak içindir. Bugün burada eleştirmeye kalktığınız Hükümet, cayır cayır yaka
cağı buğdayın parasını çiftçiye ödeyerek onun hakkını ve hukukunu korumaktadır.
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Bakan, tohum burada... İşte belgesi.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Burada şunu
ifade etmek istiyorum: Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir; böyle şeyler Anavatan'ın tari
hinde yer almamıştır, olmaz da.
Sayın Milletvekilimin gidip Toprak Mahsulleri Ofisini gezdiği doğrudur; ama, ne yapmakta
dır biljyor musunuz değerli milletvekilleri; Toprak Mahsulleri Ofisindeki o memurlara gidip "iki
ay sonra iktidara geleceğiz; eğer bizim dediklerimizi söylemezseniz, bizim dediklerimizi yapmaz
sanız, sizi buradan sürdürürüm" demektedir. Bunları da ben burada ispat edeceğim ve o kişiler si
zin hakkınızda mahkemelere davada bulunacaklar. (DYP sıralarından gürültüler) Evet... Tabiî...
Şimdi bunları buradan da söyledi; bilmem hangi tarihte iktidara gelecekmiş de, bu memurlarla uğraşacakmış(!) O memurların arkasında biz varız, hiç merak etmeyin. (FP sıralarından "Bravo" ses
lerim)
Burada, tohumlukların hazırlanmasında uygulanan yöntemi sizlere arz etmek istiyorum. Özel
likle, TİGEM Genel Müdürlüğünce hazırlanan tohumluklar, 308 sayılı Sertifikasyon Kanununa gö
re hazırlanmakta ve dağıtılmaktadır. Ekimi yapılan tohumlukların, tarlada başaklanmadan önceki
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dönemde, tarla muayenesi yapılmaktadır ve kazanan tarlalardan elde edilen hububat mahsulü, to
humluk olarak hazırlanmaktadır. Mahsullerin tohumluk yapılabilmesi için, laboratuvara gönderile
rek laboratuvar standartları tespit edilmektedir. Sertifikalı tohumluklar için, laboratuvar standartla
rına göre, en çok -kilogram içerisindeki adet olarak söylüyorum- orijinalinde 2, anaçta 4, sertifika
lı tohumda 10, kontrollüde 10 adetten fazla hastalıklı tohum bulunması kanunen zaten yasaktır.
Bunlar da, gözden kaçma ihtimaline binaen konulmuş standart limitlerdir.
Ülkemizde, tohumla geçen, rastık, sürme gibi hastalıklara karşı kimyasal ilaçlarla mücadele
yöntemleri geliştirilmiştir. TÎGEM'ce hazırlanan ve çiftçilerimize dağıtılan tohumlukların tamamı,
bu hastalıklara karşı ilaçlanmakta olup, ondan sonra dağıtılmaktadır. Buğday sürmesi, arpa kapalı
rastığı, arpa yarı açık rastığı, buğday rastığı ve arpa açık rastığı hastalıklarına karşı da bütün tohum
luklar ilaçlanmaktadır.
Şimdi, arkadaşımın buraya getirdiği torbayla ilgili de, sizlere, Çanakkale'de karşılaştığım bir
hususu anlatarak olayı aydınlatmaya çalışacağım. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünü ve
yardımcılarını, bütün bu embriyo kararması olan bölgelere tek tek göndererek oralarda denetleme
leri yaptırdım. Balıkesir'de Toprak Mahsulleri Ofisine gittim, ziyaret ettim, orayı gezdim. Çanak
kale'ye gittim; Çanakkale'de de, Toprak Mahsulleri Ofisini ziyaret ettim. Çanakkale'de, Toprak
Mahsulleri Ofisinde rastladığım bir olayı arz ediyorum. Çanakkale basını olayın nasıl olduğunu öğ
rensin diye, oradaki ekspere, nasıl mal alıyorsunuz diye sorarak bir uygulama yaptırdım. Tam o sı
rada -tahlil alınmış, buğday ekspertiz tarafından incelenirken- dedim ki: Bunu bırak. Basın men
suplarına dedim ki: Şuradan herhangi bir traktörü seçin, onu getirin ve onun işlemlerine yeniden
başlayalım; sıfırdan bu iş nasıl yapılıyorsa onu yapalım. Sıradaki traktörlerden bir traktör seçildi,
getirildi; on ayrı yerinden numune alındı, tartıldı; nem oranı, vesairesi, susu busu derken, süne mik
tarı 4,8 çıktı. Malın sahibi -işte o bahsettiği- muhtar. O muhtarın köyüne de gittim; biraz sonra onu
da söyleyeceğim. Ondan haberi olmamış...
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Ondan haberim olmadı, evet.
TARIM VE KÖYtŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Olmadı...
Tavla oynadım, 5-4 yenildim muhtara.
Şimdi, orada süne miktarı 4,8 çıkınca, muhtar dedi ki: "Dün, ben, bu buğdaydan bir avuç ge
tirdim..."
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Kumarcı mısınız?!
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Hiçbir şeyine
oynamadık, zevk için oynadık. (FP sıralarından gülüşmeler)
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Vardır bir şey...
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Rica ederim...
Rica ederim...
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Bakan, arkasında bir iddia vardır.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Rica ederim...
MİKAİL KORKMAZ (Kırıkkale) - Sayın Bakan, siz devam edin.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - "Bu buğday
dan bir avuç getirdim -aynı buğdayı- dün 7,7 çıktı. Onun için, ben, buğdayımı tüccara satmaya göturüyordum." Hemen dedim ki: Bir dakika muhtar; bu traktör, o zaman, iki gündür burada bekli
yor. Değil mi? Yani, eğer dün baktırmışsa ve süne miktarı 7,7 çıkmışsa, onu da tüccara satmaya ka
rar vermiş de götürecekse, o traktörün orada iki gündür bekliyor olması lazım ki, traktör, alsın götür-389-
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sün. "Hayır, ben bu traktörü sabah getirdim" dedi. Muhtara dedim ki: O zaman, ikisinden birisi
doğru değil; ya getirdiğin numune bu traktörün içinden alınmış numune değildi, 7,7 çıktı, eğer 7,7
çıkmasaydı o buğdayı buraya getirip satacaktın ya da bu yeni getirdiğin buğdaydır, 4,8 çıktı; ne ya
pacaksın, onu söyle bana. "Elbette ki, Ofise satacağım" dedi. Arkasından dedi ki: "Ama, bu..."
Yani, şunu demek istiyorum: Sayın Milletvekilinin getirdiği bu torbanın ağzı açık; içine ne tür
buğday koyup nasıl getirdiğini, ben, burada bilemem. Sayın milletvekillerine inanmak zorundayız;
ama, burada, bizleri o kadar istismar edecek şekilde konuşmalar yapıyorsunuz ki -özellikle zatıâliniz- sizin sözünüze inanmakta biraz zorluk çekiyorum.
'
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Bakan, .Gönen'den aldım; Gönen Ziraat Odası
Başkanı şahittir.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Şimdi, aynı
muhtar, Toprak Mahsulleri Ofisinde yaptığımız basın toplantısında, basın mensuplarının huzurun
da, kalktı "bizim köyümüzde süne mücadelesi yapılmadı" dedi. Fesuphanallah!.. Dedim ki "Nasıl
yapılmadı burada süne mücadelesi; bütün Türkiye'de süne mücadelesi başarıyla yürümüşken, Ça
nakkale'de dahil olmak üzere, uçakla yapılmışken, sen, nasıl burada süne mücadelesi yapılmadığı
nı söylersin?! "Efendim, yapılmadı" dedi. O sırada, yanımızdaki ilgililerden, validen, kaymakam
dan, ziraatçılardan sorduk ki, o arkadaşın bulunduğu yörede süne olmazmış.
Bu arkadaşların hepsine orada söyledim, sizler bilesiniz diye buradan da söylüyorum. Hava
dan ilaçlama yapıldığında mesele yok, ilaçlama yapılıyor; uçağın gitmeyeceği yerlere karadan ilaç
lama yapmak zorunda kaldığınız zaman, çiftçiye ilaç ya sulandırılarak veriliyor -ki, ilaç sulandık
tan sonra iki gün içinde kullanılmak zorunda- veya o ilacı sulandırmadan vermişseniz, adam, süne
mücadelesinde kullanmıyor, bir sonraki domates için kullanıyor.
Dolayısıyla, bu arkadaşın evinde, geçen yılın, ondan önceki yılın ilaçlarının da var olduğunu
kendisine ikrar ettirdim. Aynı arkadaş, bir gün sonra, Balıkesir il kongremizde de vardı. Balıkesir
il kongresinde de, burada anlattığım veçhile olayı anlattım; o arkadaş burada mı dedim, yukarıdan
kalktı "evet, buradayım" dedi; doğru değil mi kardeşim dedim, "evet efendim, doğru" dedi.
Şimdi, ben, hiçbir şekilde, çiftçiye "yalan söylüyorsun, sen bunu çaldın" tabirlerini de kullan
madım. Ben, bir vakayı ortaya koyabilmek için, orada sondajımı yaptım, işin gerçeğini yakaladım;
ondan sonra da, aynı köye gittim, çaylarını içtim. Köyde de anlattım aynı şeyi ve herkes, bunu bir
komedi meselesi haline getirdi; gülüştüler, geçtiler.
Dolayısıyla, şunu ifade etmek istiyorum: Ben, öyle, bilmediği buğdayları buraya getirip de nu
tuk atanlardan değilim. Ben, burada, sizlere, hem çiftçinin içinden gelmiş, meselenin her köşesini,
her satırını, her alanını bilen bir kişi olarak hem de ilmî gerçeklere dayalı ve hayatın gerçeklerini,
içinde yaşayarak anlatan birisi olarak hitap ediyorum. "
Burada, Sayın Bakanımız biraz önce çıktılar ve "Sayın Bakanımızın yaptıkları güzel şeyler
vardır" dediler. Değerli Bakanımın da yaptığı çok güzel şeyler var, hiçbir zaman inkâr etmedim;
ama, rakamlar konusunda "yanlış ifade ediliyor" denilince, özellikle Fazilet Partisine mensup bir
arkadaşımızın böyle bir ifadede bulunması, beni daha fazla yaralamıştır; çünkü, bu rakamlar, dev
letin resmî rakamlarıdır. Sayın Bakanım, herhalde, bir hususu daha unutmuş olsa gerek. 1997'dcki
hububat fiyatlarını zatıâlinizin hükümeti açıklamadı; 53 üncü Hükümet olarak, benim de Çevre Ba
kanı olarak bulunduğum Hükümet açıkladı. Bu Hükümet döneminde, 236 dolar olarak ilan edilen
fiyat, dünya piyasalarında 170 dolardı ve aradaki fark 66 dolardı. 1998'de dünyadaki fiyat 135 do
lar iken, 55 inci Hükümet olarak bizim ilan ettiğimiz fiyat 212 dolardır ve aradaki fark 77 dolardır.
Geçen yıl ilan edilen fiyatla bu yıl ilan edilen fiyat arasındaki fark da 11 dolardır. Bu, eğer, fark

-390-

T.B.M.M.

B:129

28.7.1998

0:1

olarak bir rekoru ifade ediyorsa, kendi kendimizin rekorunu kırmış bir hükümetin üyesi olarak hu
zurlarınızda konuşuyorum.
"Çiftçi dostu, çiftçi dostu" deniliyor; özellikle, Sayın Bedük de itiraz ediyor, İlyas Bey de iti
raz ediyor. Şu çiftçi dostlarının ne yaptığını bir daha gözler önüne serelim. Balıkesir İlinde yıllar
itibariyle alımlar şöyledir:
Balıkesir İli alımları:
1995

1996

1997

1998

Bandırma Şubesi:

0

304

68 020

8 809

Balıkesir Ajans:

0

0

10 662

4 199

Gönen Ajans:

0

0

10913

2 003

Manyas Ajans:

0

0

9 001

0

Susurluk Tesisli Ekip:

0

0

6 876

1 081

.Aksakal Geçici Ekip:

0

0

6 256

0

Edincik Geçici Ekip:
Burhaniye Tesisli Ekip:

-

0

0

. 0

0

0

0

239

0

İşte, çiftçi dostu kardeşimin, kendi memleketindeki çiftçilere verdiği değer, aldıkları sıfır ki
logram buğdaylarla, kendisini gayet açık bir şekilde gözler önüne seriyor.
Diğer rakamları tekrar vermeyeceğim; yalnız, şunu ifade ediyorum: Yüzde 10'un üzerinde
embriyo kararması olan buğday alımlarının toplamı 11 604 ton olmuştur; bunun yüzde 10 ile 20
arasında olanı 6 458 tondur; yüzde 20 üzerinde olanı ise 5 146 tondur.
Tckraren söylüyorum; bu iş meydana çıktı çıkalı buradan da söyledim, bizzat giderek de söy
ledim; valilere genelge göndererek uyardım; basın yoluyla uyardım, TRT ve diğer televizyonlar
aracılığıyla uyardım; dedim ki: Yüzde 10'un üzerinde embriyo kararmasına uğramış buğdayları ye
mek ve hayvanlara yedirmek, büyük hastalıklara mucip olacaktır; tamamen, insanlara ve hayvan
lara zararlıdır. Bunları, tamah edip de, 1-2 lira fazla kazanacağım diye tüccara satmayın. Tüccara
da seslendim dedim ki: Bunları almayın. Buna rağmen, alan varsa, satan varsa...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Bakan, süreniz bitti efendim.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Efendim, ar
kadaşıma verdiğiniz süre kadar rica edeyim...
BAŞKAN - Hayır; ama, siz, 20 dakika süre kullandınız...
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Efendim,
önemli bir şey açıklayacağım. Yarım dakika...
BAŞKAN - Ama, yani, şimdi 40 dakika konuştunuz Sayın Bakan. Bir Hükümet üyesinin,
Meclisi çalıştırması lazım canım.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Mesele çok,
ne yapayım Başkanım.
BAŞKAN - Ne mesele çok... Hikâye anlatacağınıza, işin özüne girseydiniz daha iyi olacaktı.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Şimdi, bura
da, bunların kesinlikle alınmamasını talimatlandırdık; ama, artık, alanın da satanın da sütüne; çün
kü, aflotoksin içeren o zehirli buğdaylar, bu meseleleri burada yanlış savunan insanların önüne de
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bir gün gelebilir, o satan çiftçinin önüne de ekmek olarak, un olarak, makarna olarak gelebilir ve
ya onların hayvanlarının önüne yem olarak gelebilir. İleride meydana gelebilecek toplu ölümlerden
ve zararlardan kimin sorumlu olacağını da, şimdiden bilemediğimi, burada, ifade etmek istiyorum.
Son olarak şunu söylemek istiyorum: Toprak Mahsulleri Ofisine yüzde 10'un üzerindeki emb
riyo kararmalı buğdaylarını satmış olan çiftçilerimizin tamamına, yarınki Bakanlar Kurulunda bir
kararname çıkararak, tohumluk desteğinde bulunacağız. Bunu da buradan Balıkesir'e, Çanakka
le'ye, Trakya'ya duyurmak istiyorum; çünkü, bu, onların elinde olan bir şey değil, tamamen Allah'ın
bir afetidir. Bu afetten dolayı yüzde 10'un üzerinde emriyo kararması olmuş buğdaylarını, devletin
kendilerine ifade ettiği şekilde, devlete güvenerek getirip Toprak Mahsullerine satan bütün çiftçi
lerimizin tohumluk hakları vardır; tarım il müdürlüklerine müracaatları halinde, bu tohumluklar
kendilerine -nakliyat paraları da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait olmak üzere- sertifikalı
olarak tevdi edilecektir ve bunların bedelleri de, faizsiz olarak, bir yıl sonra, 30 Eylül 1999'da tah
sil edilmek üzere senete bağlanacaktır. Sencte bağlanma işi de, bir kişi için, bir köylü için fazla pa
ra tuttuğundan, toplu senet alınarak, bu noter masrafları da, 30-40 bin lira gibi cüzî bir masrafla
kurtarılacak hale gelecektir.
Bu duygularla, hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Başkanın göstermiş olduğu müsamaha
için de kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır.
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, buğdayın alındığına dair, işte, güven
mekle ilgili bir sataşma var. Müsaade ederseniz, 1 dakika içinde nasıl alındığını izah edeyim.
BAŞKAN - Yerinizden küçük bir açıklama yapın.
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, oradan ifade edeyim.
BAŞKAN - Hayır, hayır; oradan yapın.
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, kürsüden ifade
edeyim.
BAŞKAN- Hayır, 1 dakika içinde kısa bir açıklama yapın.
Buyurun.
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkanım, dün, Gönen Ziraat Odasını ziyaret el
tim, Gönen Ajans Müdürlüğünü ziyaret ettim ve ajans müdürlüğünü ziyaret ettikten sonra, yaygın
bir şekilde, Manyas'ta, Bandırma'da -isim verebilirim- Külefli Köyünde...
BAŞKAN - Efendim, uzatmayın; kısa bir açıklama... Rica ediyorum...
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Bu tür hastalıklı buğdayların tohumluk olarak satıldı
ğı ifade edilince, ben, yine, kendim emin olamadığım için, Gönen'de Ziraat Odası Başkanı, Bıığdaylı Köyünden Mehmet Karasu, Paşaçiftliği Muhtarı, Ilıcak Muhtarı, Buğdaylı Muhtarı ve Muh
tarlar Derneği Başkanı Necati Özkurt olmak üzere, en az 20 muhtarın ve çiftçinin şahitliğinde- Gö
nen Termal TV de vardı, onunda huzurunda- bu numune alınmıştır, torbası bile değiştirilmeden ge
tirilmiştir.
Bakın, bir konunun daha açıklığa kavuşmasına sevindim. Tohumluk çok önemli bir problem.
Sayın Bakan dedi ki: "Kaç günde dünyaya geldiniz?" Bana anam dedi ki "dokuz ay on günde
dünyaya geldin" ama, ben, Sayın Bakanın üslûbuna yakışmayan bu ifadeyi iade ediyorum ve Sa
yın Bakana soruyorum: Sayın Bakan acaba kaç günde dünyaya gelmiş?!
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BAŞKAN - Tamam efendim, peki, teşekkür ederim.
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Bunun dışında, son olarak şunu ifade ediyorum: 1996
yılında tüccar daha fazla para verdiği için, çiftçi malını tüccara satmıştır.
BAŞKAN - Tamam efendim, anlaşıldı, peki; teşekkür ederim.
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Dolayısıyla, Doğru Yol Partisi her zaman çiftçiyi ko
rumuştur.
Bakın, kendisi de benim Ofisi ziyaret ettiğimi biliyor ve çalışmaları yakından takip ediyorum.
(ANAP, DSP ve CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)
BAŞKAN - Tamam Sayın Yılmazyıldız... Teşekkür ederim efendim. (Gürültüler)
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Yani...
BAŞKAN - Tamam efendim, yeter artık!..
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - ...tohumluk ihtiyacının da karşılanmadığını, buradan,
defalarca dile getirdim ve aldığım sözler sonucunda, birbuçuk ay sonra karar alındı...
BAŞKAN - Sayın Yılmazyıldız, tamam, rica ediyorum...
Efendim, bir televizyon programına çıkın, Sayın Bakanla konuşun. Rica ediyorum...
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bedük.
• SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, Sayın Bakanın, konuşmamla ilgili,
doğrudan doğruya kişilik haklarıma yönelik "zül" kelimesini kullanmasından dolayı kendilerine
üzüntülerimi belirtiyorum.
Benim hayatımda, gerçeklerin yaşanması vardır. Benim konuşmalarım, hiçbir suretle, dayana
ğı olmayan konuşmalar değildir. Benim hayatımda zül sayılabilecek hiçbir olay yoktur. Dolayısıy
la, ben, bugüne kadar nasıl yaşadıysam, bundan sonra da aynı gerçekleri yaşayacağım. Zül sayıla
cak herhangi bir sözüm veya bir hayat tarzım, bir anlayışım, bir felsefem olmaz. Benim söylediğim
husus, bakkallardan, daha doğrusu ziraat odalarından çiftçilerin bana söylediği bir husustur; o da,
"1 kilo buğdaya 2 kilo gübre alınıyor" dedi; bu, yanlıştır dedim.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Ben, öyle bir
şey demedim; 1 kilo gübre yerine, 2 kilo gübre alınıyor dedim.
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Bunu söylemek, aslında, Sayın Bakana yakıştırılma
yacak bir husustur.
İkincisi, Doğru Yol Partisi döneminde, belli bazı illerde sıfır alımdan bahsettiler; Doğru Yol
Partisi döneminde, özellikle tüccarın daha fazla para vermesi suretiyle çiftçinin malının değerlen
dirilmesine yönelik bir politika uygulanmıştır; fazla mal, o nedenle alınmıştır ve doğrudan doğru
ya tüccara satılmıştır. Dolayısıyla, parayı fazla veren tüccardır, tüccara satış yapılmıştır.
BAŞKAN-Tamam efendim...
Teşekkür ederim Sayın Bedük.
Efendim, Sayın Bakan dedi ki, Meclis... (ANAP sıralarından gürültüler)
Bir dakika efendim... Beni bir dinleyin!
Sayın Bakan, lütfen dinler misiniz!
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Sayın Bakan, kendi bakanlık konularıyla ilgili gündemdışı söz vermemizden evvela rahatsız
oldu. Aslında, akıllı bir bakan, kendi konularıyla ilgili... (ANAP sıralarından gürültüler)
Bir dakika efendim...
... kendi iştigal konusuyla ilgili konularda gündemdışı söz verildiği zaman, buna sevinir. Nite
kim, kendisi geldi, burada, 40 dakika, kendi icraatını anlattı; ama...
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Yahu, seni
ne ilgilendirir benim aklımın olup olmadığı!..
BAŞKAN - Efendim bir dakika... Rica ediyorum...
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Sen de akıl
lı olsan, o lafı söylemezsin!
BAŞKAN - Şimdi, ben, bu gündemdışı sözleri verdiğim zaman -zaten, benden, 3 arkadaşımız
gündemdışı söz istemişti, onların arasında bir ayırım yapmadım- her bakan, eğer kendisine güve
niyorsa, icraatına güveniyorsa, burada kendisine sorulan sorulara da, kendi iştigal konusuyla ilgili
olarak verilen gündemdışı sözlere de, çıkar, burada göğsünü gere gere cevap verir, bundan da şikâ
yetçi olmaz.
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sen de gereksiz yere yorum yapıyorsun.
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Sayın Yılmazyıldız, yeter efendim, rica ediyorum...
3. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, TSE'deki kadrolaşma ve keyfi yönetime
ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu 'nun cevabı
BAŞKAN - Efendim, son gündemdışı konuşma, TSE'deki kadrolaşma ve keyfî yönetimle il-1
gili gündemdışı söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Ahmet Güryüz Ketenci'ye verilmiştir. (CHP
sıralarından alkışlar)
Buyurun efendim.
Süreniz 5 dakika.
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; TSE'dc
meydana gelen -maalesef üzülerek ifade edeyim, bu tabiri kullanmak zorundayım- ilkel ve feodal
kadrolaşmaya ilişkin son günlerde basın, medya ve kamuoyuna yansıyan haberler konusundaki dü
şüncelerimi Yüce Meclisle paylaşmak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, sayın milletve
killerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, TSE (Türk Standartları Enstitüsü) 1960 yılında, 132 sayılı Yasayla ku
rulmuş, tüzelkişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumudur.
Her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını yapmak gibi çok önemli bir iş
levi üstlenen bu kurum, başına çöreklenmiş bir kadro tarafından, tamamen keyfî bir anlayışla, hiç
bir demokratik kural ve ölçü esas alınmadan yönetilmektedir. Bu keyfî, kural tanımaz yönetim an
layışı, uzunca bir süreden beri sürdürülen hukukdışı kadrolaşmadan kaynaklanmakta, cüret, biraz
da buradan ileri gelmektedir.
Bakınız değerli milletvekilleri, 1 200 kişiye yakın bir personel bu kurumda çalışmaktadır. Baş
kan Yılmaz Arıyörük 1984 yılında bu kurumun başına geldikten sonra, farklı bir kardolaşma bu ku
rumda kendini göstermeye başlamıştır. Genellikle, kamu kurumlarında kadrolaşmalar, hep, sağcısolcıı, şu parti-bu parti diye tavsif edilir ve belirlenirken, TSE'de farklı bir kadrolaşma var; geri, il
kel ve feodal. Çalışan 1 200 kişinin 248 kişisi, Başkanın memleketi olan Burdurlu -buradan üzüle-
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rek ifade ediyorum, Burdurlulara yönelik herhangi bir tacizim söz konusu değil- 248 kişinin 148
kişisi, Başkanın ilçesi olan Yeşilovalı, bu da yetmez, bunun da 68 kişisi, Başkanın köyü olan Doğanbaba Köylü.
Bu yapılanma da kâfi değil sevgili milletvekilleri; bütün bunlar Başkanı tatmin etmemiş ola
cak ki -yani, il, ilçe, köy örgütlenmesi yeterli olmamış ki- bu örgütlenmeye bir de aile örgütlenme
si eklenmiştir. Başkanın oğlu Orkun bu kuruma, yönetmeliklere aykırı olarak alınıyor ve süresi dol
madan, iki yıl içinde de, evlat olmaktan kaynaklanan bir ölçüyle terfi ettiriliyor. Bu Başkanın eniş
tesi İsmail Mercan, Laboratuvar Daire Başkanı; yeğeni Hikmet Yılmaz, İzmir Muhasebe Müdürü;
ayrıca, 12 yeğeni bu kurumun değişik kademelerinde çalışmakta. Başkanla da sınırlı değil bu. Ge
nel Sekreter Rüstem Aksoy seçilmiş değil, yasa gereği atanmış kişidir. Genel Sekreterin eşi Emine
Aksoy, Başkan Yılmaz Arıyörük'ün Özel Kalem Müdiresidir; Sayın Genel Sekreterin kardeşi Hiizeyfe Aksoy, Kayseri Bölge Müdürlüğünde şeftir; kayınbiraderi Ümit Öztiirk, Ankara'da İdare
Amiridir; teyzesinin oğlu Ertuğrul Altındağ, Ankara'da Alım Satım Müdürdür.
Değerli arkadaşlar, Başkan ve Genel Sekreter arasındaki bu işbirliği ve dayanışma, sadece
TSE'deki görevlerinden kaynaklanmıyor; Rüstem Aksoy, Devlet İstatistik Enstitüsünde Yılmaz
Arıyörük'ün Özel Kalem Müdürü idi; yani, ilişkileri uzunca bir süreden beri devam edegelmektedir. Bütün bunlar, böylesi bir, aile içi, hemşeri, illi, ilçeli ve köylü kadrolaşma, herhalde bir tesa
düf değildir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Efendim, süreniz bitti, eksüre veriyorum, lütfen tamamlayınız.
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Hangi hukuk devletinde uygar, çağdaş bir devlet
te böylesi bir anlayış, böylesi bir feodal yaklaşım söz konusudur?!
Burada sadece kadrolaşma yok, keyfî bir uygulama da var; yönetim anlayışında keyfî bir uy
gulama var. Hiçbir makul gerekçe gösterilmeden, 71 kişi, Gebze kampusüne atanmıştır. Şimdi, Ba
kanlığın fazla bir yetkisi yok, Başbakan adına Sayın Devlet Bakanının fazla müdahalesi söz konu
su değil; ama, 20 nci Yüzyılın eşiğinde bulunan Türkiyemizdc böyle bir yapıyı hâlâ nasıl devam
ettireceğiz, bu keyfî anlayışı nasıl sürdüreceğiz?! Bunun bir çaresinin bulunması gerekir.
Ben, bu konuyu, soru önergeleriyle Meclisin gündemine taşıdım; şimdi, gündemdışı konuşu
yorum; yarın, daha başka şeyler yapılabilir, araştırma önergesiyle bu kürsüye getirilebilir, Meclis
gündemine taşınabilir; ama, bütün bunlar yetmez, bunun bir çaresi bulunmalıdır; yani, devletin de
ğişik kurumlarında -yalnız TSE'de değil- bu ve benzeri yapılanmalar, kadrolaşmalar sürüp gitmek
tedir. Her gün, devletin işlevinin azaltılması, küçültülmesi tartışmalarının yapıldığı bugünlerde,
böyle bir süreç nasıl yaşanabilir?! Bunları sizlerle paylaşmak istedim.
Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ketenci.
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Serdaroğlu; buyurun efen
dim.
DEVLET BAKANI RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ahmet Güryüz Kctenci'nin, Türk Standartları Enstitüsündeki
kadrolaşmayla ilgili konuşmasına cevap arz etmek üzere huzurunuzdayım.
Sayın Ketenci'nin ifade ettiği gibi, Türk Standartları Enstitüsünün kuruluşu, 1960 yılında çı
karılan 132 sayılı Kanuna dayanmaktadır, yani, 27 Mayıs İhtilalinin hemen sonrasında, demokra-395-
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tik rejime geçmeden, ihtilal hükümetleri tarafından hazırlanmış bir yasaya dayanıyor. Bu yasa ge
reği, Enstitü, tüzelkişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu. Enstitü
nün yasaya göre bağlı olduğu yer de Başbakanlık.
Tabiî, Sayın Ketenci'nin Meclis Başkanlığı kanalıyla cevap istediği sorulara, biz de, teamül
gereği, Enstitüden cevap istedik; fakat, bize verilen bu cevaplar, ilgili Bakan olarak beni tatmin et
medi. Bu işe, gerçekten, bir çare bulunması lazım.
Önce, ne yaptığımı, değerli arkadaşlarımla paylaşayım: Ayın 27'sinde, yani dün, Başbakanlı
ğa bir yazı yazdım ve "27 Temmuz 1998 Pazartesi günü Sabah Gazetesinin birinci sayfasında ya
pılan yayın, Bakanlığım tarafından ihbar niteliğinde görülmüştür. Konuyla ilgili olarak, Başbakan
lık Teftiş Kurulu tarafından gerekli soruşturmanın başlatılmasını emir ve müsaadelerinize arz ede
rim" diye Sayın Başbakana başvurdum. (CHP sıralarından alkışlar) Umuyorum ki, en kısa zaman
da, Sayın Başbakanımız, bu konudaki teftiş emrini verecektir; fakat, Sayın Ketenci'nin ifade ettiği
bu olayı kökten çözmek gerekir. Evet, bu kuruluşlar özerk olmalı; ama, lâyüsel olmamalı; yani, bir
hanedanlık gibi kullanılmamalıdır; çünkü, bu kuruluşlar, çok güzide kuruluşlardır.
Bunun da çaresi alınmış; bizden önceki hükümet zamanında, Millî Akreditasyon Kurulu ku
rulmasıyla ilgili bir kanun teklifi Meclise getirilmiştir ve Meclisin gündemindedir; bunu da çıkar
mak zorundayız. Gümrük birliğiyle ilgili imzaladığımız anlaşma gereği, Millî Akreditasyon Kuru
lunu da oluşturmamız gerekir; bu konu, Parlamentonun gündemindedir. Tahmin ediyorum ki, ekim
ayında, Parlamento yeni çalışma yılına başlayınca, Gümrük Kanunuyla beraber, tamamen teknik
özellik arz eden bu iki kanunu çıkardığımızda, bu kuruluşların da, özellikle, Parlamento tarafından
bir nizam, intizam altına alınması mümkün olacaktır.
Bu açıklama fırsatını verdiği için Sayın Ketenci'ye teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunu
yorum. (DTP, ANAP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır.
Sayın milletvekilleri, sunuşlarımız biraz uzun olduğu için, Divan Üyesinin oturarak okuması
hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum:
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
I. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirci'e, dö
nüşüne kadar, TBMM Başkanı Hikmet Çetin 'in vekâlet etmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/1630)
24 Temmuz 1998
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Dcnktaş'ın davetlisi olarak 25 Temmuz
1998 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine resmî bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme
kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin vekâlet edecektir.
Bilgilerinize sunarım.

.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
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Öteki tezkereyi okutuyorum:
2. - Yunanistan'a (Gümülcine) gidecek olan Devlet Bakanı Eyüp Aşık'a, dönüşüne kadar,
Devlet Bakanı Burhan Kara 'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı
tezkeresi (3/1631)
23 Temmuz 1998
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Dr. Sadık Ahmet adına yapılacak olan anma toplantısında bulunmak üzere, 24 Temmuz 1998
tarihinde Yunanistan'a (Gümülcine) gidecek olan Devlet Bakanı Eyüp Aşık'ın dönüşüne kadar;
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Burhan Kara'nın vekâlet etmesinin, Başbakanı teklifi üzerine,
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Bir gensoru önergesi vardır. Önerge, daha önce bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır.
Şimdi, önergeyi okutuyorum:
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASİ VE MECLİS ARAŞTİRMASİ
ÖNERGELERİ
1. - Kars Milletvekili Sabrı Güner ve 26 arkadaşının, İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesinde
mevzuata aykırı davranmak suretiyle usulsüzlük yaptığı ve devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Ba
yındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/18) .
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Bir süreden beri ihaleler yoluyla cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzlukları ve usulsüzlükle
ri yapılmaktadır. Bunun en son örneği İzmit Körfez Geçişi ihalesinde yaşanmıştır.
İzmit Körfez Geçiş Projesi, ülkemizin en önemli ve yatırım tutarı en yüksek projelerinden bi
ridir.
Bu nedenle, dünyanın ve Ülkemizin önde gelen büyük firmalarının oluşturduğu 10 konsorsi
yum bu ihalenin ön seçimi için başvuruda bulunmuş, Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ta
rafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu, BOUYGUES-VİNSAN Grubunun da dahil
olduğu 6 firma grubu, teknik yeterlilikleri ve kapasiteleri itibariyle uygun bulunmuş ve bu ihaleye
teklif vermek için davet edilmişlerdir.
İhale tarihinde, ön seçimi kazanan ve teklif vermeye davet edilen 6 firma grubundan BOUY
GUES-VİNSAN Grubu dışında başka bir grup, Karayollarınca verilen süre uzatımlarına rağmen
teklif vermemişlerdir. Ancak, ENKA (AJTC) Grubu, ihaleye hazırlık için verilen süreleri yeterli
bulmadığını gerekçe göstermek suretiyle ihaleye katılmadığını açıklamıştır.
BOUYGUES-VİNSAN Grubunun 14.2.1996 tarihli ilk ihaleye verdiği teklif, Karayolları Ge
nel Müdürlüğü tarafından incelenmiş ve geçerli teklif kabul edilerek resmî kayıtlara geçirilmiştir.
Bilahara, bu ihale, Karayolları Genel Müdürlüğünce iptal edilmiş ve 4.12.1996 tarihinde iha
le yenilenmiştir.
4.12.1996 tarihinde yenilenen ihaleye, bu defa önseçimi kazanan 6 firma grubundan;
1-BOUYGUES-VİNSAN
2-ENKA (AJTC)
3-İ.B.K.O. CONSORTIUM
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Grupları teklif vermişlerdir.
Bilindiği gibi; İzmit Körfez Geçiş ihalesi, 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşletDevret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun" hükümlerine göre gerçekleştirilmek
tedir. İhalede uygulanacak usul ve esaslar ise, Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından onaylanan
20.6.1995 tarihli olur ile belirlenmiştir. Bu olur'un, görevlendirme sıralamasına ilişkin 8 inci mad
desi;
"Teklifin görev sürelerine göre sıralanması ve en kısa görev süresini teklif eden istekli ile çer
çeve sözleşmesinin şartlarının görüşülmesi ve görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması halinde
uygulama sözleşmesinin imzalanması, ilk teklif sahibiyle anlaşmaya varılmaması halinde, görüş
melere son verilmesi ve ikinci sıradaki teklif sahibiyle görüşmelere başlanması..." hükmünü içer
mektedir.
Buna göre;
-Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından onaylanmış bulunan olur'un 8 inci maddesi ihlal edil
miştir.
-BOUYGUES-VİNSAN Grubunun, gerek tüp geçit gerekse eğik askılı köprü teklifleri, ENKA
(AJTC) Grubunun teklifinden 4-5 ve 7 yıl daha kısa sürede tesisin idareye teslimi öngörülerek dev
lete 264, 330 ve 462 trilyon TL gibi çok büyük kazançlar sağlanmasına rağmen teklif dikkate alın
mayarak devlet zarara sokulmuştur.
-Ayrıca, geçiş ücretlerinde de BOUYGUES- VİNSAN Grubu ile ENKA (AJTC) Grubunun
teklifleri arasında da trilyonlarca lira farklılık bulunmaktadır.
,
Böylece, kanunlar, hukuk ve yargı hiçe sayılarak idarî usulsüzlükler ve hukukdışı kararlar so
nucunda devlet ve vatandaş toplam olarak 500 trilyon lira zarara uğratılmıştır.
Dünyanın hiçbir ülkesinde ve hiçbir projede, projenin yatırım tutarından daha fazla miktarda
devlet ve kamu zararına yol açan bir uygulamayı görmek mümkün değildir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında Anayasa
nın 99 uncu, TBMM İçtüzüğünün 106 ncı maddeleri uyarınca gensoru açılmasını arz ve talep edeSaygılarımızla.
1 - Sabri Güner

(Kars)

2- Haluk Yıldız

(Kastamonu)

3- Abdülbaki Ataç

(Balıkesir)

4- Esat Kıratlıoğlu

(Nevşehir)

5- Mustafa Çiloğlu

(Burdur)

6- Necmettin Dede

(Muş)

7- Hacı Filiz

(Kırıkkale)

8- İrfettin Akar

(Muğla)

9- Nurhan Tekincl

(Kastamonu)

10-AbdülkadirAkgöl

(Hatay)

11-Saffet Kaya

(Ardahan)

12-Cihan Paçacı

(Elazığ)

13-Yusuf Bahadır

(Trabzon)
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14-Mehmet Sağlam

(Kahramanmaraş)

15-Ünal Erkan

(Ankara)

16-Cemil Erhan

(Ağrı)

17- Ali Rıza Gönül

(Aydın)

18- Mahmut Nedim Bilgiç

(Adıyaman)

19-Sedat Edip Bucak

(Şanlıurfa)

20- Ertuğrul Eryılmaz

(Sakarya)

21- M. Fevzi Şıhanlıoğlu

(Şanlıurfa)

22- Mustafa Dedeoğlu

(Muğla)

23-Zeki Ertugay

(Erzurum)

24- M. Kemal Aykurt

(Denizli)

25-Ahmet Bilgiç

(Balıkesir)

26- Tahsin Irmak

(Sivas)

27- Mehmet Ali Yavuz

(Konya)

O:1
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Önergenin görüşme günü, Danışma Kurulunca daha sonra belirlenerek, oylarınıza sunulacaktır.
Bir Meclis soruşturması önergesi vardır; önerge, bastırılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır.
Soruşturma önergesini okutuyorum:
2. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 55 arkadaşının. İzmit Körfez Geçiş Projesi ihale
sinde devletin zarara uğratılmasına göz yumarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk
Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan A. Mesut Yılmaz hakkında Mec
lis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/33)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
55 inci Azınlık Hükümetinin işbaşında bulunduğu bir yıldan beri yapmış olduğu en iyi ve en
başarılı icraaiı, kanunları ve hukuku hiçe sayarak ihaleler yoluyla yandaşlarına haksız kazanç sağ
lamak olmuş ve bunun adına da başarı demişlerdir.
Dünyanın hangi ülkesinde başarısızlık, rant, zulüm, peşkeş, yağma, talan, rüşvet ve israf, hiz
met ve başarı olarak kabul edilmiştir.
Bilindiği gibi, yap-işlet-devret modeli ile, 1995 yılında, İzmit Körfez geçişi ihaleye çıkarılmış
tır. Bu ihaleye 10 ayrı konsorsiyum başvuruda bulunmuş, 6 konsorsiyum yeterlilik almıştır. Yeter
lilik alan 6 konsorsiyumdan biri de BOUYGUES-V1NSAN Konsorsiyumudur.
Projenin ihalesine katılabilmek için yeterlilik alan diğer 5 ayrı konsorsiyumun Türk ortakları,
yabancı ortaklarını, uluslararası tahkimin Türk hukuku bakımından mümkün olmayışı nedeniyle
ikna edemedikleri için ihaleye katılmak istememişler, sadece VİNSAN Konsorsiyum ortağı BOUYGUES firması, Tüık yasajarına ve yargısına güven duyarak teklif veren tek grup olmuştur. Ye
terlilik alan firmaların istekleri üzerine idarenin iki defa süre uzatımı vermesine rağmen, bu firma
lar uluslararası tahkimi şart koştukları için ihaleye girmemişlerdir. İhaleye girmeyen konsorsiyum
lardan birinin ortağı olan ENKA firması, ihalenin son gününde Karayolları Genel Müdürlüğüne
mektup göndererek, ihalenin tekrarlanması halinde iştirak edeceğini bildirmiştir.
Karayolları Genel Müdürlüğü, BOUYGUES-VİNSAN'ın sunduğu tüp geçit ve eğik askılı
köprü tekliflerini geçerli teklif olarak kabul etmiş ve Başbakanlığa sunmuştur; ancak. Başbakanlık
ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında alınan son kararla ihale yenilenmiştir.
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İkinci ihale 4 Aralık 1996 tarihinde yapılmış; birinci ihalede yeterlilik almış olan 6 gruptan sa
dece 3'ü ikinci ihaleye teklif vermiştir. Bu 3 gruptan birisi de BOUYGUES-VİNSAN Konsorsiyu
mudur. Bu grubun ikinci ihaleye sunduğu tüp geçit ve eğik askılı köprü alternatifleri de, ihale ko
misyonu ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bir kez daha geçerli teklif olarak kabul edil
miştir.
Ancak, tüp geçidin Türkiye'de ilk defa yapılacak olması, işletme zorluğu gibi bilim ve mühen
dislik dışı iddialarla kaybeden firma birinci sıraya yerleştirilmiştir. Oysa tüp geçit ile ilgili olarak
Karayolları Genel Müdürlüğünün asılsız iddiaları mahkemeler aracılığıyla Türkiye'den Orta Doğu
Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, istanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversi
tesi ve ABD'den Drexel Üniversitesi olmak üzere beş ayrı üniversiteye mensup bilim adamları ta
rafından verilen bilirkişi raporuyla çürütülmüştür.
İzmit Körfez Geçişi İhalesi, 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet Devret Mode
li" çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu ihalede uygulanacak usul ve esaslar, dönemin Bayındır
lık ve İskân Bakanı tarafından onaylanan 20.6.1995 tarihli olur ile belirlenmiştir. Bu olurun en ha
yatî noktalarından biri olan görevlendirme sıralamasına ilişkin 8 inci maddesinde;
"Tekliflerin görev sürelerine göre sıralanması ve en kısa görev süresini teklif eden istekli ile
çerçeve sözleşmesinin şartlarının görüşülmesi ve görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması ha
linde
uygulama sözleşmesinin imzalanması, ilk teklif sahibi ile anlaşmaya varılamaması halin
de görüşmelere son verilmesi ve 2 nci sıradaki teklif sahibi ile görüşmelere başlanması..." hükmü
yer almasına rağmen, müzakereye davet edilen firmaların sıralamasında Karayolları Genel Müdür
lüğünce bu en temel ve en can alıcı hükme uyulmayarak, ihalede şaibe yaratılmış ve ihale usul ve
esasları ile ilgili olarak Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından onaylanan 20.6.1995 tarihli olur'un
8 inci maddesi açıkça ihlal edilmiştir.
- Yapım ve işletme süresi 22 yıl olan ve ENKA (AJTC) Grubundan, 5 yıl daha kısa süre tüp
geçidi teklif eden ve devleti yaklaşık 2 trilyon dolar yani günümüzün kuruyla 500 trilyon lira za
rardan kurtaran firma gözardı edilmiştir.
- ENKA Grubuyla yapılan pazarlık sonucu otomobiller için geçiş ücreti olan 11 dolar 25 cent'ten 25 cent'i düşürerek, Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanının büyük ve önemli bir kazanç olarak
övündüğü bu indirimden 8 kat daha fazlasını, yani 2 dolar indirimi zaten teklifinde belirtmiş olan
firmanın bu teklifi değerlendirilmemiştir.
- Haksız ve taraflı olan sıralamanın kesinleşmesi sonucu, haksızlığın düzeltilmesi için yargı
ya başvurulmuştur. Dava konusu olan ihaleyle ilgili olarak yargının kararı dikkate alınmamıştır.
- İhaleyle ilgili mahkemelerce istenen belge ve bilgiler Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca ve
rilmemiştir.
4 kişilik bir ailenin aylık mutfak masrafının 172 milyon TL olduğu günümüzde Hükümet ta
rafından memurlara kaynak yok gerekçesiyle yüzde 20'lik artış öngörülürken, diğer taraftan, bir
ihaleyle 500 trilyon liralık kamu zararına suskun ve seyirci kalan Başbakan Mesut Yılmaz, böyle
ce, Anayasanın "Görev ve siyasî sorumluluk" başlıklı 112 nci maddesini ihlal etmek suretiyle gö
revini kötüye kullanmıştır.
"
Yukarıda belirtilen ve TCK'nın 240 inci maddesine uyan bu eyleminden dolayı Başbakan Me
sut Yılmaz hakkında Anayasının 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci ve miitekip maddeleri gereğince bir
Meclis soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
1 - Nevfel Şahin

(Çanakkale)

2-Ümran Akkan

(Edirne)
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3 - Mustafa Çiloğlu

(Burdur)

4 - Turhan Güven

(İçel)
(Niğde)

5 -Doğan Baran
6 - Cihan Paçacı
7 - İsmet Attila
8 - İrfettin Akar

(Elazığ)
(Afyon)
(Muğla)

(Manisa)
(Ağrı)
10 - Cemil Erhan
11 - M. Fevzi Şıhanhoğlu (Şanlıurfa)

9 - Rıza Akçalı

12 - Faris Özdemir
13 - Turhan Tayan

(Batman)
(Bursa)

14- M. Sabri Güner

(Kars)

15 - Ertuğrul Eryılmaz

Sakarya)

16 - Tahsin Irmak
17-M. Halit Dağlı

(Sivas)

18-Hacı Filiz

(Kırıkkale)

(Adana)

19 - Mustafa Dedeoğlu ^Muğla)
20 - Şerif Çim
21 - Fevzi Arıcı

(Bilecik)
İçel)

22 - Ergun Özkan

(Niğde)

23 - Necmettin Dede

Muş)

24 - Mahmut Nedim Bilgiç Adiyaman)
25- Yusuf Bahadır
26- İsmail Karakuyu

.Trabzon)
Kütahya)

Konya)
Yozgat)
29- Namık Kemal Zeybek İstanbul)
27- Mehmet Ali Yavuz
28- Yusuf Bacanh

30- Ahmet Sezai Özbek Kırklareli)
31 - Hayri Doğan
32- Necati Çetinkaya

Antalya)
Konya)

33- Salih Sümer
34- İsmail Kalkandelen

Diyarbakır)

35- Ufuk Söylemez
36- Tayyar Altıkulaç
37- Abdülbaki Ataç

İzmir)
İstanbul)
.Balıkesir)

38-Haluk Yıldız

Kastamonu)

Kocaeli)

39- Nurhan Tekinel

.Kastamonu)

40- Cevdet Aydın

.Yalova)

41-Nafiz Kurt

(Samsun)

42- Mehmet Tatar

Şırnak)

43- Osman Çilsal

(Kayseri)
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44- Hasan Karakaya

(Uşak)

45- Ayfer Yılmaz

(İçel)

46- Ünal Erkan

(Ankara)

47- Ahmet Bilgiç

(Balıkesir)

48- İlyas Yılmazyıldız

(Balıkesir)
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49- Mehmet Sağlam

(Kahramanmaraş)

50- Zeki Ertugay

(Erzurum)

51-Nevzat Ercan

(Sakarya)

52- Cevher Cevheri

(Adana)

53- Sedat Edip Bucak

(Şanlıurfa)

54- Abdulkadir Akgöl

(Hatay)

55- Osman Bcrberoğlu

(Antalya)

56-Saffet Kaya

(Ardahan)

0:1

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Anayasanın 100 üncü maddesinde ifade olunan "Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görü
şür ve karara bağlar" hükmü uyarınca, soruşturma önergesinin görüşme gününe dair Danışma Ku
rulu önerisi, daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
(9/30) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinde bazı imzaların geri çekildiğine dair bir
önerge vardır; okutuyorum:
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)
3. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve İçel Milletvekili Turhan Güven 'in (9/30) esas
numaralı Meclis soruşturması önergesindeki imzalarını geri çektiklerine ilişkin önergesi (4/375)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(9/30) esas numaralı Meclis soruşturması önergesindeki imzamızı geri çekiyoruz.
Gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla.
Saffet Arıkan Bedük

Turhan Güven

Ankara

İçel

BAŞKAN - Böylece, yeterli imza kalmadığı için, bu soruşturma önergesi işlemden kaldırıl
mıştır.
Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum:
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI
ÖNERGELERİ (Devam)
3. - Adıyaman Milletvekili Celal Topkan ve 20 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
bulunan bazı kamu yatırımlarının özelleştirilmesi sonucu bu bölgedeki illerde ortaya çıkan işsizlik
ve bunun getirdiği sorunlar ile istihdamın geliştirilmesi konusunda Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/281)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi ve özü, Türkiye Cumhuriyetini her alanda olduğu gibi
ekonomik alanda da hızlı kalkındırmak ve ülkeyi kalkınmış ülkeler seviyesine hızla taşımaktı. Hal- 402 -
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kın gelir ve eğitim düzeyinin düşüklüğü nedeniyle yatırım yapması, yeni üretim alanları yaratması
söz konusu değildi.
Bu gerçekleri gören cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve cumhuriyetin kuruluşunu izleyen
yıllardaki yönetim kadroları bu görevin devletin olduğu gerçeğini kabul ederek ülkenin dört bir ya
nına devlet olanakları ile bölgelerin üretim potansiyellerini gözönüne alarak üretime yönelik yatı
rımlar yapmışlar ve daha sonra göreve gelen cumhuriyet hükümetleri bu uygulamaya devam etmiş
lerdir.
Ülkemizin bugün gelmiş olduğu kalkınma düzeyinin yakalanmasında bu uygulamaların orta
ya çıkardığı kuruluşlar öncülük etmiş ve etmeye devam etmektedirler.
I980'li yıllara gelinceye değin kamu yatırımları, ülkenin kalkınmasının motorgiicii olarak gö
rev yapmaya devam etmiş ve istihdam yaratmıştır. Ancak, 1980'li yıllardan başlayarak iş bitirici ik
tidar anlayışları, ülkenin kaynaklarını haraç mezat satarak ülkeyi yönetmeye kalkmışlardır. Bu şe
kilde, 63 milyon insanımızın 75 yıllık birikimi, bakanların, başbakanların uygun gördükleri biçim
de yasalar, hukuk kuralları ve devlet genelekleri hiçe sayılarak uygun görülen kişilere -tabiri caiz
se- peşkeş çekilmektedir.
Diğer taraftan, ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 55 inci Hükümet tarafından, işsizliğin
ve açlığın yaşanmaz boyutlara ulaştığı bir bölge olarak kabul edilmiş ve Hükümetin kuruluşunun
arifesinde ilk Bakanlar Kurulu toplantısı Siirt İlinde yapılmıştır. Bu ilk toplantı sonucu, bölgenin
kalkınmasına özel önem verileceği Hükümetçe bölge halkına bildirilmiştir. Nitekim, daha sonra,
bölgenin kalkınmasına yönelik olarak "Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yö
relerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi" adı altında özel bir yasa çıkarılmış
tır. Bu yasayla, bölgede yatırım yapmak isteyen yatırımcılara, devlet kaynaklarından çeşitli kolay
lıklar sağlanmıştır.
Yasa ile amaçlanan, yöredeki kaynakları değerlendirerek hem üretim yapmak hem de işsizli
ğe çare bulmak iken, bu amaç unutulmuş; 55 inci Hükümet, bölgede yıllardır üretim yapan, istih
dam sağlayan kamu yatırımlarını bir bir özelleştirmeye başlamıştır.
Hızla yapılmaya çalışılan özelleştirme uygulaması, işsizliğin de hızla artmasına ve bölgede ya
şanan sorunlara yeni sorunların eklenmesine neden olmaktadır. Ayrıca, özelleştirilmek istenen ka
mu yatırımlarının zarar etmek bir yana, yüksek oranda kâr etmekte oluşları düşündürücüdür.
Adıyaman Çimento Fabrikasında tam kapasiteyle 250 işçi çalışırken bu fabrika özelleştirilmiş;
özelleştirme sonrasında da, 120 işçi, hiçbir sosyal güvence sağlanmadan, birikmiş hakları dahi ve
rilmeden sokağa atılmıştır.
Şimdi, tam kapasiteyle çalışan ve 450 aileye ekmek veren, talebi karşılayamadığı için fason iş
yaptıran, bu şekilde 500 kişiye daha istihdam sağlayan Adıyaman Sümer Holding için, özelleştir
mek amacıyla, 19 Haziran 1998 tarihinde teklifler alınmaya başlanmıştır.
Benzer şekilde, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Van, Hakkâri, Bitlis ve Muş İlle
rindeki kamu yatırımları özelleştirme kapsamına alınmıştır. Bu uygulamalar, bölgede yaşanmakta
olan sorunları daha da artıracaktır.
Hükümetin, bir taraftan, bölgede istihdamı yaratmaya yönelik yasalar çıkararak, yaşanan işsiz
liği ortadan kaldırmaya yönelik uygulama içindeymiş görüntüsü verirken, diğer taraftan da, bölge
de istihdam sağlayan kârlı kamu yatırımlarını özelleştirerek çalışanlarını sokağa atma uygulama
sındaki çelişkilerin ortaya çıkarılması ve bölgede yapılmaya çalışılan özelleştirme uygulamasıyla .
ileride telafisi mümkün olmayan zararların ortaya çıkmasının önlenmesi, ülkemizin ve bölgemizin
gerçekleriyle bağdaşmayan bu uygulamaların araştırılması amacıyla, Anayasanın 98 ve Türkiye
-
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Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masını saygıyla arz ederjz.
1. Celal Topkan
(Adıyaman)
2. Oya Araslı
(İçel)
3. Mustafa Kul
(Erzincan)
4. Yusuf Öztop
(Antalya)
5. Atilâ Sav
(Hatay)
6. Metin Arifağaoğlu
(Artvin)
(Amasya)
7. Haydar Oymak
8. Ali Şahin
(Kahramanmaraş)
9. Ali Rıza Bodur
(İzmir)
10. Mahmut Işık
(Sivas)
11. Algan Hacaloğlu
(İstanbul)
12. İsmet Atalay
(Ardahan)
13. Mustafa Yıldız
(Erzincan)
14- Bekir Kumbul
(Antalya)
15- Şahin Ulusoy
(Tokat)
16-Nezir Büyükcengiz (Konya)
17-Önder Kırlı
(Balıkesir)
18- Mehmet Moğultay (İstanbul)
19- Ahmet Küçük
(Çanakkale)
20- Ali Dinçer
(Ankara)
21 - Tuncay Karaytuğ (Adana)
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır.
Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Türkiye Partisi Gruplarının, İçtüzüğün 19
uncu maddesine göre verilmiş önerileri vardır; önerileri okutup, işleme koyacağım:
VI.-ÖNERİLER
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
1. - Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
21 inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Birlikte Yapılacak Mahallî İdareler Genel Seçimle
ri Hakkında Kanun Teklifinin Başkanlıkça havale edildiği Anayasa Komisyonundaki görüşmeleri
ne kırksekiz saat geçmeden başlanmasının Komisyona tavsiye edilmesi ile gündemdeki sıralama
nın yeniden yapılmasına ilişkin ANAP, DSP ve DTP Gruplarının müşterek önerisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Danışma Kurulunun 28 Temmuz 1998 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda, siyasî parti grup
ları arasında oybirliği sağlanamadığından, gruplarımızın ekteki müşterek önerisinin Genel Kurulun
onayına sunulmasını arz ederiz.
Saygılarımızla.
Ülkü Güney

Metin Bostancıoğlu

Müjdat Koç

ANAP Grup Başkanvckili

DSP Grup Başkanvekili

DTP Grup Başkanvckili
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Öneriler:
1- Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması; Türkiye Büyük Millet Meclisinin
21 inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Birlikte Yapılacak Mahallî İdareler Genel Seçim
leri Hakkında Kanun Teklifinin Başkanlıkça havale edildiği Anayasa Komisyonundaki görüşmele
rine kırksekiz saat geçmeden başlanmasının Komisyona tavsiye edilmesi önerilmiştir.
2- Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 228
inci sırasında bulunan 643 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 6 ncı sırasına, 274 üncü sırasın
da bulunan 713 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci sırasına, 27.7.1998 tarihli Gelen Kâğıtlarda ya
yımlanan 734 sıra sayılı kanun tasarısının kırksekiz saat geçmeden gündemin 8 inci sırasına, 8 in
ci sırasında bulunan 492 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu sırasına, 9 uncu sırasında bulunan 291
sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu sırasına, 10 uncu sırasında bulunan 382 sıra sayılı kanun tasa
rısının 11 inci sırasına, 11 inci sırasında bulunan 467 sıra sayılı kanun tasarısı ve tekliflerinin 12
nci sırasına, 268 inci sırasında bulunan 705 sıra sayılı kanun tasarısının 13 üncü sırasına, 12 nci sı
rasında bulunan 383 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü sırasına, 243 üncü sırasında bulunan 660
sıra sayılı kanun tasarısının 15 inci sırasına, 236 ncı sırasında bulunan 651 sıra sayılı kanun tasarı
sının 16 ncı sırasına, 246 ncı sırasında bulunan 663 sıra sayılı kanun tasarısının 17 nci sırasına, 73
üncü sırasında bulunan 420 sıra sayılı kanun tasarısının 18 inci sırasına, 254 üncü sırasında bulu
nan 690 sıra sayılı kanun tasarısının 19 uncu sırasına, 232 nci sırasında bulunan 646 sıra sayılı ka
nun teklifinin 20 nci sırasına alınması önerilmiştir.
BAŞKAN - Önerinin aleyhinde Sayın Kapusuz söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Kapusuz. (FP sıralarından alkışlar)
Süreniz 10 dakikadır.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; üç değerli
grubun getirmiş oldukları Meclis çalışmalarıyla ilgili önerinin aleyhinde söz almış bulunuyorum;
hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, dinlerken mutlaka tespit etmişsinizdir, bu öneri iki şık halinde getirilmiş
tir. Önerinin birinci kısmında, seçimle ilgili son anda verilmiş olan bir kanun teklifinin kırksekiz
saat geçmeden görüşülmesi yolunda bir tavsiye kararı var; ikinci kısımda da, grupların, gündemin
sıralamasında yeni bir düzenlemeye ihtiyacı olduğu ifade ediliyor.
Değerli arkadaşlar, her şeyden önce, seçimlerle ilgili olarak, milletimizin aşkla, şevkle, heye
canla beklediği seçim kararının alınması hususuna kısaca değinmek istiyorum.
Bildiğiniz gibi, demokrasilerde aslolan millettir, millet iradesidir, seçimlerdir, sandıktır ve ora
dan tecelli edecek iradedir. Elbette, bizler, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik bir hukuk devleti
olduğunu kabul ederek, milleti temsilen burada bulunan insanlar olarak, seçimler konusunda, her
zaman olduğu gibi, şimdi de isabetli bir karar almak mecburiyetindeyiz.
Şu anda işbaşında bulunan bir Hükümet var; bu Hükümet azınlık hükümetidir, Parlamento
desteği yoktur. En son gensoru oylamasında 230 oyla -bu Parlamentoda temsil edilen milletvekil
lerinin oylarıyla- bu Hükümetin düşmesi kabul edilmiş, reddedenler ise 211 'de kalmıştır. Bunun an
lamı, her ne kadar kurallarda ve kaidelerde, Anayasada 276 gereği olsa bile, bu Parlamentoda bu
desteğin olmadığının bir kez daha ortaya çıkmış olmasıdır. Parlamentoda desteği olmayan bu Hü
kümetin, toplumda, halkımızda ve milletimizde desteği ve tasvibi var mı; bu da, kesinlikle hayır
dır; çünkü, onun yansıması Türkiye Büyük Millet Meclisidir; icraatlarıyla, yaptıklarıyla ve yapmak
istcdikleriyle bu Hükümet, elbette, bu milletin tasvibini alabilecek bir hükümet de değildir. Onun
için, zaman zaman, seçimler konusu, siyasî partiler arasında müzakere, münakaşa konusu olmıış- 405 -
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tur. Geçmişte olduğu gibi, bugün de, seçim, artık, Türkiye'nin gündemine fiilen gelmiş, oturmuş ve
yerleşmiştir; bundan kaçmak mümkün değildir. Daha önce, Cumhuriyet Halk Partisi ile Sayın Baş
bakanın bir araya gelerek almış oldukları bir karar vardı. Önce bu karardan vazgeçtiler, daha son
ra bir araya geldiler, bu konuda uzlaştıklarını söylediler... Tabiî bu arada, Başbakan Yardımcısı Sa
yın Ecevit de "siz ne yapıyorsunuz, hükümet değişecek, ikinci bir hükümet kurulacak, dolayısıyla
ikinci bir hükümetin kurulmasından sonra da Türkiye'de bir seçim olacak. Bu, kesinlikle yanlıştır,
Şayet böyle bir yol izlenecekse, biz burada yokuz ve seçimlerin kasım ayında yapılmasını öneriyo
ruz" demişlerdir.
Değerli arkadaşlar, burada önemsediğim bir hususun altını çizmek istiyorum. Sayın Ecevit'in
bu tespiti doğrudur; ama, sebebi her neyse, daha sonra bir araya geldikten sonra, seçimlerin 25 Ni
sana tehir edilmesi, sandıktan, milletten ve seçimden bir nevi kaçmanın, kamuoyu nezdindeki iza
hını milletimiz de beklemektedir, biz de bekliyoruz.
DEVLET BAKANI HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) - Uzlaşma...
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Çünkü, Sayın Ecevit'in söylediği gibi, bu Hükümet yılsonunda istifa edecek, yerine yeni bir hükümet kurulacak. Sayın Cindoruk "bu Hükümet de, geniş taban
lı hükümet olsun mu, olmasın mı? Şayet geniş tabanlı olmazsa, biz de burada yokuz" diye ifade
ediyor. Şu anda, Hükümetin başı, yardımcısı ve ikinci konumdaki ortağı, dışarıdan destekleyen de
ğerli bir siyasî parti grubumuz, çok farklı yaklaşımlar içerisindedir. Böyle bir oldubittiye getirmek
arzusuyla, seçimlerin 25 Nisana kaydırılmış olması, milletimiz ve ülkemiz adına bir kayıptır. Siz,
yılsonunda Hükümeti istifa ettireceksiniz, sadece ve sadece 3 ay 25 gün daha o koltukta oturabil
mek için çıkıp diyeceksiniz ki "seçimleri 25 Nisana alıyorum..." Buna, ne siyasî partilerimizin, ne
ülkenin, ne de gidişatın tahammülü söz konusudur.
Değerli arkadaşlar, biz, bu konuda bir öneride bulunuyoruz; sağduyunuza, milletimizin huzu
runda çağrıda bulunuyoruz ve diyoruz ki, lütfen, gelin, değil mi ki seçim kararını almak için gay
rete, belirli bir çabaya girdik. Parlamentoda şu anda grupları bulunan siyasî partilerin hepsinin, se
çim tarihleriyle ilgili kararları, müracaatları Parlamentonun gündemindedir. Doğru Yol Partisi, 25
Nisan tarihini önerdi; Cumhuriyet Halk Partisinin de dahil olduğu dörtlü grup "25 Nisan" dediler.
Biz, Fazilet Partisi olarak, bütün arkadaşlarımıza şunu diyoruz: Bu konu görüşülürken, 1999 yılı
nın kaybedilmemesi, bu belirsizliğin, bu gidişatın daha kötü olmaması için, yıl sonu, yani güz mev
siminde, Türkiye şartlarının en elverişli olduğu bir ortamda, 29 Kasım tarihinde bu seçimleri mut
laka yapalım. 38 milletvekili arkadaşımızın, sadece, bakan kolduğunda oturmaları uğruna, bu
memleketi böyle bir badireye, böyle bir belirsizliğe, böyle bir sıkıntıya beraberce göndermek zah
metinde ve zulmünde bulunmayalım. İstirham ediyorum, bu konuyla ilgili önerilerimizi mutlaka
bir daha gözden geçirmelisiniz; çünkü, Türkiye'nin bir gün, bir ay, bir yıl kaybetmeye tahammülü
ve imkânı yoktur. Bunu, bütün kesimler de direkt veya dolaylı olarak ifade etmektedirler.
Değerli arkadaşlar, bu öneride ikinci şık olarak bir başka husus daha var. Bu ikinci şıkka bak
tığımızda, arkadaşlarımız, birtakım kanun tasarı ve tekliflerinin öne çekilmesini istiyorlar. Bunlar
dan üçü anlaşma, üçü Türk Silahlı Kuvvetlerini ilgilendiren kanun tasarıları; dokuzu da diğer ka
nun tasarı ve teklifleri. Tabiî, bazı kanun tasarılarının öne, bazılarının geriye alınması tezekkür edi
lirken, bir husus dikkatime takıldı, bunu da arz etmek istiyorum.
Bakınız, Türkiye'nin gündeminde seçimden başka bir de af konusu var. Hükümet, affın kap
samını, şeklini, şemailini önümüzdeki günlerde tasarı olarak Parlamentoya, Türk Milletinin önüne
getirecektir. Bu konuda bir uzlaşma, bir anlaşma meydana gelmiştir; siz, Türkiye'de suçluları affet
mek için bir gayrete girerken, acaba, demokratik ülkelerde olması gerekli olan, dünyanın 2000'li
yıllara girdiği şu günlerde, özellikle insan haklarının, bireyin, demokrasinin, hukuk devletinin ön
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plana çıktığı böyle bir günde, siz, haklar konusunu tehir ederseniz... Değerli Bakanımız Hikmet Sa
mi Türk Bey de karşımda oturuyorlar, bir tasarı hazırladılar, bu tasarı, şu anda bugünkü gündemin
7 nci sırasındadır; ama, bu düzenlemeyle, değerli grup başkanvekili arkadaşlarımız, Sayın Bakanı
mızın insan haklarıyla ilgili yakından alakalı olan bir tasarısını tam 18 inci sıraya tehir ediyorlar.
Değerli arkadaşlar, siz, hem af diyeceksiniz hem de haklar konusunda sürekli kaçacaksınız.
Bugün, Türkiye'nin uluslararası her alanda karşılaştığı temel problemlerin başında demokrasi gel
mektedir, insan hakları gelmektedir ve özellikle, özgür bireyin oluşması için haklar gelmektedir.
Ama, siz, sürekli birtakım çevrelerden endişe duyarak, birtakım realiteleri yok kabul ederek, bu
hakların tayin edilmesinde, en tabiî olan insan haklarının kişilere verilmesinde, ne yapıyorsunuz;
bundan sürekli kaçmaya gayret ediyorsunuz.
Değerli arkadaşlar, tabiî, bu arada, bir başka dikkatimizi çeken husus da, yine, gündemin geri
sıralarından önplana çekilen -seçimler yaklaştığı için- kadrolarla ilgili bir tasarı var; bunu da öne
almak istiyorsunuz. Yani, seçimler yaklaşıyor, devletin külfeti, sıkıntısı giderek artarken, birçok sı
kıntıyı bünyesinde taşırken, ne yapmaktasınız; siz, 90 bin kadroyu, yine, seçim öncesinde kullan
mak istiyorsunuz. Buna da dikkatlerinizi çekmek istiyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, süreniz bitti; lütfen, toparlar mısınız efendim.
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkan, toparlıyorum.
Tabiî, bu arada, yine, bu Hükümetin, özellikle vurgulamak istediğim, gerçek yüzünü orta ye
re koyan, gerçek zihniyetini takdim eden, milletle topyekûn savaş ilan ettiğiniz, adına irtica paketi
dediğiniz, milletin camisini, milletin Kur'an kursunu, milletin kılığını ve kıyafetini, milletin kültü
rünü ve değerlerini irtica ve mürteci vasıtası ilan ettiğiniz paketten iki tanesini öne çekiyorsunuz.
Bunlardan bir tanesi, camilerle alakalıdır; bir tanesi de, cami yapımındaki imar düzenlemesiyle il
gilidir, Bunlar, fevkalade yanlış anlaşılmaktadır. Lütfen, milletin huzuruna çıkın, bu yaptıklarını
zın yanlış olduğunu ifade edin. Şimdi, bundan vazgeçmeniz için size bir fırsat doğduğunu ifade et
mek istiyorum. (FP sıralarından alkışlar)
Siz, milletin camisiyle, milletin Kur'an kursuyla, milletin değerleriyle mücadelenin adına irti
ca ve mürteci diyemezsiniz, deme hakkınız da yoktur. Sayın Başbakanın, 24 Mart 1998 Salı günü
bütün gazetelerde yer alan topyekûn imha anlamına gelen, milletle mücadele anlamına gelen "Top
yekûn savaş" sözüne, böyle bir zihniyetin böyle bir adımına elbette bizim razı olmamız mümkün
değildir.
Başından beri bunu söyleyerek geldik. Lütfen bu yanlışları yapmayın. Milletle uzlaşamayan,
milletle bütünleşemeyen, milletin değerlerini içine sindiremeyen yönetimler, başarılı olamazlar.
Siz, bugün, bunlarla ilgili düzenlemeleri getirip, güya seçimlere giderken, birtakım çevrelere de
mesaj vermek istiyorsunuz. Aslında, mesaj vereceğiniz bir tek merci var; o da, milletin kendisidir,
milletin değerleridir. (FP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Dolayısıyla, lütfen, milletin tasvip ettiği, milletin arzuladığı hizmetleri yapın, milletin arzula
dığı kanunları buraya getirin; biz de bunlara yardımcı olalım, size destek olalım. Aksi takdirde, siz
lerin, yarın, hangi yüzle bu milletin huzuruna çıkacağınızı düşünüyor, sizler adına da üzülüyorum.
Lütfen, böyle bir fırsat daha elimizdeyken, bu yanlış tasarı ve teklifleri Parlamentonun gündemin
den çekin, bu milletle karşı karşıya gelerek hiçbir hizmeti yapamayacağınızı kabul edin.
Onun için, Fazilet Partisi Grubu olarak, biz, böyle bir düzenlemeye karşı çıkacağımızı, fayda
lı olanlara yardımcı olacağımızı, özellikle milletin tasvip etmediği hiçbir tasarı ve teklifin yanında
olmayacağımızı ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)
- 4 0 7 -

T.B.M.M.

B : 129

2 8 . 7 .1998

O:1

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz.
Efendim, başka söz isteyen?.. Yok.
Önerileri tekrar okutup, oylarınıza sunuyorum:
Öneriler:
1- Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması; Türkiye Büyük Millet Meclisinin
21 inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Birlikte Yapılacak Mahallî İdareler Genel Seçim
leri Hakkında Kanun Teklifinin Başkanlıkça havale edildiği Anayasa Komisyonundaki görüşmele
rine kırksekiz saat geçmeden başlanmasının Komisyona tavsiye edilmesi önerilmiştir.
BAŞKAN - Öneriyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir.
İkinci öneriyi okutuyorum:
2- Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 228
inci sırasında bulunan 643 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 6 ncı sırasına, 274 üncü sırasın
da bulunan 713 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci sırasına, 27.7.1998 tarihli Gelen Kâğıtlarda ya
yımlanan 734 sıra sayılı kanun tasarısının kırksekiz saat geçmeden gündemin 8 inci sırasına, 8 in
ci sırasında bulunan 492 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu sırasına, 9 uncu sırasında bulunan 291
sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu sırasına, 10 uncu sırasında bulunan 382 sıra sayılı kanun tasa
rısının 11 inci sırasına, 11 inci sırasında bulunan 467 sıra sayılı kanun tasarısı ve tekliflerinin 12
nci sırasına, 268 inci sırasında bulunan 705 sıra sayılı kanun tasarısının 13 üncü sırasına, 12 nci sı
rasında bulunan 383 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü sırasına, 243 üncü sırasında bulunan 660
sıra sayılı kanun tasarısının 15 inci sırasına, 236 ncı sırasında bulunan 651 sıra sayılı kanun tasarı
sının 16 ncı sırasına, 246 ncı sırasında bulunan 663 sıra sayılı kanun tasarısının 17 nci sırasına, 73
üncü sırasında bulunan 420 sıra sayılı kanun tasarısının 18 inci sırasına; 254 üncü sırasında bulu
nan 690 sıra sayılı kanun tasarısının 19 uncu sırasına, 232 nci sırasında bulunan 646 sıra sayılı ka
nun teklifinin 20 nci sırasına alınması önerilmiştir.
BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul
edilmiştir efendim. (FP sıralarından gürültüler)
Ben, biraz önce saydım; bakanlar da var.
(FP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayılmadı efendim.
ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) - Sayılmadı.
BAŞKAN - Arkadaşlar, ben saydım; ama, benim tereddütüm CHP'li sayın milletvekillerinin
kabul edip etmemesi...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bir daha sayın.
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, bir daha sayalım da, ben saydım, çok fark var.
ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) - Sayın efendim, sayın...
BAŞKAN - Peki, bir daha sayalım; arkadaşlarımız, itiraz etti. Aslında, bende tereddüt yok;
ama, arkadaşlarımızın itirazı var.
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Reddedilmiştir...
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, rica ediyorum... Bir de gözümüz var; hem mantık var hem gözü
müz var; bizi yanıltmaz, merak etmeyin; daha önce saymıştım zaten.
Teşekkür ederim.
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.
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VII. - SEÇİMLER
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM
1. - (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim
BAŞKAN - Kanuna ve Genel Ahlaka Aykırı Şekilde Mal Edinmek Suretiyle Görevini Kö
tüye Kullandığı İddiasıyla Devlet Eski Bakanı, Dışişleri Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve
Eski Başbakan Tansu Çiller Hakkında Kurulan (9/16) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Ko
misyonunda boş bulunan ve Demokrat Türkiye Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için seçim yapaca
ğız.
Demokrat Türkiye Partisinin 1 üyelik için 3 katı olarak gösterdiği adayların adlarını okuyo
rum:
Hamdi Üçpınarlar (Çanakkale)
Müjdat Koç (Ordu)
Cemal Alişan (Samsun)
Şimdi, torbada, 3 adayın yazılı ismi var; birisini çekeceğiz efendim:
Sayın Hamdi Üçpınarlar'ın ismi çıkmıştır.
Böylece, komisyon üyeleri tamamlanmıştır.
Şimdi, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına
geçiyoruz.
Önce, yarım kalan işlerden başlıyoruz.
VIII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
/. - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili
Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller, Demokratik Sol
Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 292 milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 ün
cü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sa
yısı : 232)
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Teklifinin ikinci müzakerelerine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
2. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 1076 sayılı Ye
dek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanunlarında Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınma
önergesi (2/669) (S. Sayısı : 338)
BAŞKAN - 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile İ l l i sayılı
Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin maddeleri, üzerindeki öner
gelerle birlikte, İçtüzüğün 88 inci maddesine göre Komisyona geri verilmişti. Komisyon, raporu
henüz vermediğinden, teklifin müzakeresini erteliyoruz.
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3. - Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve
39 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 arkadaşının, Trabzon Milletvekili Yusuf
Bahadır ve 9 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 7 arkadaşının aynı mahiyetteki
kanun teklifleri ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 2 arkadaşının İşçi ve Memur Emeklileri
ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/702, 2/224, 2/929, 2/1000, 2/1023,
2/1024) (S. Sayısı: 553)
BAŞKAN - Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. ,
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
4. - Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu raporu (1/689) (S. Sayısı: 631)
BAŞKAN - Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının müzakerelerine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
5. - Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 S. Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217) (S. Sayısı: 132)
BAŞKAN - Emniyet Teşkilatı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakerelerine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
6. - Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Yatırımlarda Devlet
Yardımları Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (î/722). (S. Sayısı: 643) (1)
BAŞKAN - Alınan karar gereğince, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Arasında Yatırımlarda Devlet Yardımları Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısının müzakerelerine başlıyoruz.
Komisyon?.. Burada.
Hükümet?.. Burada.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddele
re geçilmesi kabul edilmiştir.
I inci maddeyi okutuyorum :
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, söz vermeyecek misiniz?
BAŞKAN -Yani, söz isteyenleri bize bildirin arkadaşlar; 1 inci madde üzerinde de konuşur
sunuz.
(1) 643 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir.
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LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Hayır; anlaşma...
BAŞKAN - Anlaşma efendim; Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ara
sındaki yatırımların teşviki konusundaki anlaşma. Kimse zaten bu anlaşmaya karşı değil.
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Hayır değil.
BAŞKAN - Madde üzerinde de konuşursunuz Sayın Esengün.
1 inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UY
GUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1.-28 Ocak 1998 tarihinde Lefkoşa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Yatırımlarda Devlet Yardımları Anlaşması"nm onaylanması
uygun bulunmuştur.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Herhalde yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum;
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, tasarı açık oylamaya tabidir.
Açık oylamanın şeklini belirlemek üzere oylarınıza başvuracağım.
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Artık, tabiî, epey kıdemli hale geldiğimiz için, beyaz oyun ne anlama geldiğini, kırmızı oyun
ne anlama geldiğini, hangi rengin çekimser anlamına geldiğini arkadaşlarımızın hepsi biliyor; onun
için, bu konuda açıklama yapmaya gerek görmüyoruz.
Kupalar dolaştırılsın.
(Oyların toplanmasına başlandı)
BAŞKAN - Oylama işlemi devam ederken çalışmalarımıza da devam edebiliriz.
7. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ti
caret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/777) (S. Sayısı: 713) (I)
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine geçiyoruz.
(1) 713 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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Komisyon ve Hükümet yerlerinde.
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum:
MADDE 1.-26 Şubat 1998 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Ticaret İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?-Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edeni er.... Etmeyeni er... Kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, bu kanun tasarısı da açık oylamaya tabidir.
Bu kanun tasarısının açık oylamasının da, kupaların sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle ya
pılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Birinci anlaşmayla ilgili kupalar kaldırıldıktan sonra ikinci anlaşmayla ilgili kupaları dolaştı
racağız.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, acele etmeyin...
BAŞKAN-Efendim, ne acele ediyoruz; acele ettiğimiz yok ki...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ama, acele ediyorsunuz; daha birinci oylama bitmedi.
BAŞKAN - Canım, herhalde kupaları burada iki saat bekletecek değiliz.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hayır, Sayın Başkan, bir tane oylama var, ikinciyi de yapıyor
sunuz...
BAŞKAN - Hayır yapmadım canım.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yapıyorsunuz işte...
BAŞKAN - Ya, Sayın Kapusuz, çağımız sürat çağıdır; süratten felaket gelmez, yeter ki, man
tıklı hareket edelim.
VEYSEL CANDAN (Konya) - Doğru sürat olacak... Akıllı sürat olacak...
BAŞKAN - Tamam işte, ben de öyle diyorum; mantıklı sürat; akıl ve izanın ve sağduyunun
hâkim olduğu sürat.
Salonda olup da oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok.
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Oylama işlemi bitmiştir.
Kupalar kaldırılsın.
(Oyların ayırımına başlandı)
İkinci anlaşma için, kupaların sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle açık oylamanın yapılma
sını kabul etmiştik.
Şimdi, ikinci anlaşmayla ilgili kupalar dolaştırılsın.
(Oyların toplanmasına başlandı)
SALİH KAPUSÜZ (Kayseri) - Sayın Başkan, acele ediyorsun da...
BAŞKAN - Efendim, acele etmiyorum; yani, bundan daha yavaş da çalışırsak, biz, burada bir
şey çıkaramayız. Bakın, bir anlaşmayı bir saatte çıkardık...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, sayacaksınız, ondan sonra oylayacaksınız.
BAŞKAN - Efendim, ötekilerin oylaması devam etsin.
Yani, bugün, ilk defa yapmıyoruz ki Sayın Kapusuz; burada, 7 anlaşmayı bir arada oyladığı
mızı ben hatırlıyorum. Rica ediyorum...
6. - Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Yatırımlarda Devlet
Yardımları Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (J/722) (S. Sayısı: 643) (Devam)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Arasında Yatırımlarda Devlet Yardımları Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısının yapılan açık oylamasına 250 sayın milletvekili katılmış; 246 kabul, 2 ret, 2
mükerrer oy kullanılmıştır; böylece, kanun tasarısı yasalaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyo
rum.
Şimdi, oylama işlemi devam ederken, biz, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz.
8. - Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/798) (S. Sayısı: 734) (1)
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
porunun müzakeresine başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul
edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir.
Tümü üzerinde Fazilet Partisi Grubu adına Sayın Ertan Yülck. (FP sıralarından alkışlar)
Buyurun Sayın Yülek.
Sayın Yülek, süreniz 20 dakika.
FP GRUBU ADINA İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tür
kiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu hakkında Fazi
let Partisinin görüşlerini sunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
(/) 734 S.Sayılı Basmayan tutanağa eklidir.
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Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısının gerekçesine baktığımızda, gerekçesinin bugünkü
realiteden, bugünkü gerçeklerden fevkalade uzak olduğunu görüyoruz. Biraz sonra bunun detayına
gireceğim; ancak, şunu hemen belirteyim ki, biz, Bulgaristan Cumhuriyeti ile böyle bir serbest ti
caret anlaşması yapılmasının taraftarıyız ve bunu hararetle de destekliyoruz; ancak, bu serbest ti
caret anlaşmasının gerekçede gösterildiliği gibi, yanlış birtakım temellere ve baza oturtulmasının
da doğru olmadığını beyan ediyoruz.
Bakın şimdi, hemen kademe kademe işin içine gireceğim: Bilindiği gibi GATT, milletlerarası
gümrük ve tarife anlaşmasını öngörüyor. Bu anlaşma, devletlerar asındaki serbest ticaretin gelişti
rilmesini, serbest ticareti engelleyen çeşitli maniaların ortadan kaldırılmasını öngörmektedir, ve he
pimiz biliyoruz ki, çok uzun senelerden beri GATT anlaşması müzakere edilmiş, bir türlü sonuç
landırılamamıştır, yıllar almıştır, on yıllar almıştır; ancak, 1994 yılında "Uruguay Raundu" dediği
miz müzakerelerin sonunda bu imzalanmış ve bütün devletler, biraz evvel beyan ettiğim gibi, ül
keler arasındaki serbest ticaretin daha kolay yapılmasını öngörmüşlerdir. Bu bakımdan, biz, bu an
laşmanın doğruluğuna da inanıyoruz.
İşte Bulgaristan ile yapılan bu anlaşma, bir taraftan bu anlaşmaya; yani, GATT anlaşmasına
uymak için yapılıyor, diğer taraftan da -eğer gerekçeye bakarsak, biraz evvel söylediğim hadiscbaştan sona kadar, Avrupa Birliği ve Gümrük Birliğinin uyum yasaları içerisinde ve Avrupa Birli
ği ve Gümrük Birliği anlaşmamızın bir gerekçesi olarak beyan ediliyor.
Şimdi, Allah için hepimiz biraz düşünelim. Bu gerekçeyle, bugünkü realite birbirine uyuyor
mu diye sormuştum. Buraya baktığımızda, Türkiye, sanki, Avrupa Birliğinin yakında veya uzakta
bir üyesi olacakmış gibi bir iz, bir izlenim ortaya çıkıyor ve hemen arkasından da, Gümrük Birliği
Anlaşmasının bir gereği olarak böyle bir anlaşmanın yapılmasının zarurî olduğu beyan ediliyor.
Şimdi, arkadaşlar, geçen yıldan beri, bilhassa 12 Aralık 1997'de Lüksemburg'da yapılan top
lantıdan sonra, hepimiz biliyoruz ki, hepimizden de çok bugünkü Hükümet biliyor ki, Dışişleri Ko
misyonu Başkanı da biliyor ki, Türkiye, önümüzdeki on yıllar içerisinde Avrupa Birliğinin üyesi
olamayacaktır. Kanıt olarak söylüyorum, Hükümet bunu bildiği için...Esasında biz, bunu, çok er
ken biliyorduk, onu söyleyeyim, yıllardan beri söylediğimiz husus şuydu: Türkiye'yi, Avrupa Bir
liğine almayacaklar; onun için, gidip de, bunların arkasından yalvarmaya, yakarmaya gerek yoktur.
Türkiye'yi Avrupa Birliğinin içerisine almanın zaruretleri ortada olsa da, bunlar, almayacaklarını,
birçok özel görüşmelerde, hatta, resmî görüşmelerde belirtmişlerdir. Öyle olmasına rağmen, ille,
biz, buna gireceğiz diye tutturmanın da âlemi yoktur, bunlara birtakım tavizler vermenin de gereği
yoktur.
Nitekim, tavizin bir gereği olarak gümrük birliği anlaşması imzalandı arkadaşlar. Gümrük bir
liği anlaşması imzalandı, daha sonra, imzayı atan bakanlar veya hükümet temsilcileri de "evet, bu
rada, ciddî olarak birtakım eksiklikler oldu, hatalar yapıldı" dedi. Neden; çünkü, birinci yılda Av
rupa Birliğiyle 10 milyar dolar dışticaret açığı ortaya çıktı -Sayın Karayalçın bunu çok iyi biliyor
lar- ve bunu önlemenin yollarını aramaya başladılar. Gerekli çalışmaların yapılmadığını hepimiz de
biliyorduk.
Biz, gümrük birliğine niye girdik? Avrupa Birliği yolunu açmak için girdik; öyle mi... Peki,
gümrük birliğine girdik ve imzaladık da Avrupa Birliğinin yolu açıldı mı? Hayır, açılmadı; çünkü,
Avrupa Birliğine girmenin yolu oradan geçmiyordu. Bunu, birtakım siyasîlerimiz bir türlü anlaya
madılar, hâlâ da anlayamıyoruz. Avrupa Birliğine girmenin yolunu biraz sonra izah edeceğim; an
cak, burada, şunu söyleyeyim ki, gümrük birliğine girerken, hiçbir devletin vermediği tavizleri ver
dik. Neyi verdik: Avrupa Birliği, oturuyor, gümrükle ilgili birtakım kararlar alıyor ve Türkiye bu
mekanizmanın içerisinde yok; yani "siz, üçüncü devletlerle, şu şekilde bir gümrük anlaşması yapa-414-
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caksınız; şu devletlerle şöyle ticaret anlaşması yapacaksınız" diyor; ama, o karar müzakere edilir
ken, biz, onun içinde yokuz... Bu bir ucubedir, bu bir garabettir... Bunu, şimdi, herkes anlıyor, bu
garabetin böyle olduğunu...
MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Biz anlayamadık!..
İ. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Evet, biz, baştan beri biliyorduk bunu; ama, bilmeyenler de
şimdi anladılar ve "evet, keşke, bu işi, başka türlü yapsaydık" dediler.
Şimdi, Avrupa Birliğine girmenin yollarını ben size söyleyeyim; bakın, bunu Sayın Komisyon
Başkanı da biliyor, Dışişleri Bakanı da biliyor, herkes şu anda biliyor ki, Avrupa Birliğine girme
nin birtakım şartları var; o şartlar nelerdir:
Bir; "Türkiye'deki insan haklarını Avrupai seviyeye getirmediğiniz sürece, sizin, bizim içimiz
de yeriniz yok" diyorlar.
"Demokrasiyi, bizim anladığımız manada çoğulcu demokrasi haline getirmezseniz, bizim içi
mizde yeriniz yok" diyorlar.
- Peki, ben, şimdi, ikisi için de soruyorum, Türkiye'deki insan haklarını veya demokrasiyi, Avrııpaî anlamda -çifte standartlar var, onu bir tarafa bırakıyorum- çifte standartlı dahi olsa, Türki
ye'de uyguluyor muyuz? İşte Türkiye'nin hali... Bugün, Türkiye'deki şu İktidara bile ararejim ikti
darı deniliyor. Bunlar müzakere edilirken, Avrupa'da, bunun için her gün bir yazı yazılıp kararlar
alınırken, Türkiye'yi alacaklar mı; elbette almayacaklar.
Bu, kâfi değil: ikinci olarak "siz, çok büyük lokmasınız, bu büyük lokmayı bizim yutmamız
mümkün değil. Sizin, bizim içimize gelmeniz, bize 100 milyar dolara mal olur; çünkü, şu anda, sı
rada bekleyen beş devletin Avrupa Birliğine maliyeti takriben 100 milyar dolardır. 100 milyar do
ları Türkiye'ye veremeyiz" diyorlar.
Üçüncüsü, Türkiye ile Kıbrıs meselesi vardır.
Dördüncüsü, Türkiye ile Yunanistan meselesi vardır.

.

"biz, 27 ferdi olan bir aile, nedeniyle birbiriyle kavga eden iki devlet istemiyoruz, ailenin iki
ferdi birbiriyle kavga etmesin istiyoruz. O halde, siz bu meseleleri halletmediğiniz, çözmediğiniz
sürece, yine bizim içimize gelemezsiniz" diyorlar.
Son bir madde daha söylüyorlar, o maddede diyorlar ki "aramızda büyük bir kültür farklılığı
var, medeniyet farklılığı var." Esasında, onun altında yatan başka bir meseledir. Onun altında ya
tan, Kohl'ün söylediğidir. Kohl'ün söylediği nedir: "Siz Müslümansınız, biz Hıristiyanız." Keşke,
bunu söylemeseler de "biz, bu meseleyi bir ekonomik mesele olarak, bir siyasî mesele olarak ele
alıyoruz" deseler, o zaman Türkiye'nin girmesi daha kolay olacaktır; ama, medeniyet farklılığının
altında, kültür farklılığının altında bu mesele yatmaktadır. Demek ki, şu söylediğimiz meseleler ol
madan, Türkiye'nin Avrupa Birliğine alınması mümkün değildir.
Bakınız, tekrar söylüyorum, biz bu anlaşmaya karşı değiliz; ama, lütfen. Hükümetten rica edi
yorum, bu meseleye başka birtakım hakiki gerekçeler getirsinler. Bu kadar uzun laf etmeye de lü
zum yok; diyebilirlerdi ki: "Biz, Bulgaristan'la birtakım yakın münasebetleri olan iki devletiz, Bul
garistan'la komşuyuz, orada, bizim, iki üç milyona varan dindaşımız, ırkdaşımız, soyumuzdan ge
len kimseler oturmaktadır. Biz, daha, bu asrın başına kadar aynı toprağın evlatlarıydık. Bu bakım
dan da, serbest ticaretin gelişmesi için böyle bir anlaşmaya, gerçekten büyük bir zaruret vardır; bu
nun için, biz serbest ticaret anlaşmasını istiyoruz ve bunun tasdikini istiyoruz..." İşte, bu doğru ge
rekçedir.
Bu anlaşmanın tarihine baktım, 11 Temmuz 1998 tarihinde Sofya'da imzalanmış; yani, daha
bu ay imzalanmış. Peki, Lüksemburg toplantısı ne zaman oldu: biraz evvel de beyan ettiğim gibi
•
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12-13 Aralık 1997'dc. O zaman da, bu işin, önümüzde gördüğümüz on sene, onbcş sene, yirmi se
ne içerisinde olamayacağı beyan edildi; onun için, Hükümet, siyasî münasebetlerini kesti, onun
için, Hükümet, Almanya ile, diğer devletlerle münasebetlerini kesti, onun için Cardiff Toplantısı
na katılmadı. Bütün bunlar realite iken, hâlâ bu gerekçeyle gelmek bir tutarsızlıktır; bu doğru de
ğildir.
Arkadaşlar, onun için, biraz evvel beyan ettiğim gibi, bu anlaşmanın taraftarıyız; ancak, bu ge
rekçeyle getirilmesinin de karşısındayız.
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Bulgaristan'la olan ikili ilişkilerimizin geliş
tirilmesi konusunda, zannediyorum ki, bu tasarı, oldukça önemli işlevler yapacaktır; onun için, biz,
bunu tasdik ediyoruz ve destekliyoruz dedim.
Bulgaristan'la olan bu anlaşmanın yanında, Bulgaristan'la münasebetlerimizin geliştirilmesi
konusunda diğer tedbirlerin de alınması lazımdır. Bu konuda, daha evvel, buradan bir kanun tasa
rısı geçmiş ve kanunlaşmıştı; ama, onun yanında, mesela, çitfe vatandaşlık meselesi, zannediyorum
ki, önemli bir hadisedir. Türkiye'de, Bugaristan'dan gelip de muvaffak olmuş birçok işadamımız,
birçok teknisyenimiz, doktorlarımız vardır ve hakikaten, yetişmiş olan, Bulgaristan'dan göç edip
Türkiye'ye gelen birçok insanımız vardır. İşte, bu insanlarımızın Bulgaristan'a çok rahatça gidip
gelmelerini temin bakımından orada da iş kurmalarını temin bakımından; onların da buraya kolay
ca gelip gidebilmeleri bakımından ve ayrıca, siyasî bakımdan rahatça oy kullanarak, oradaki siya
sî yönlendirmeyi de yapabilmeleri bakımından diğer anlaşmaların da getirilmesinde fayda vardır.
Ayrıca, bu serbest ticaret anlaşması dikkate alınarak, çok daha fazla, buna benzer -mesela, ya
tırımların karşılıklı olarak garanti edilmesi anlaşmasının, ayrıca, çifte vergilendirmenin önlenmesi
anlaşmasının- anlaşmaların da buraya getirilmesinde fayda vardır.
Hatta, ben, daha da ileri bir husus beyan ediyorum: Vaktiyle, güneyde -mesela Suriye'yle- "pa
savan" denilen, günlük geliş geçişleri temin eden bir belge vardı, tıpkı, bugün, Avrupa Birliği ül
kelerinde olduğu gibi. Pasaport yok, elinizde belli bir belgeniz var, bu belgeyle istediğiniz zaman
girip çıkabiliyorsunuz. Çocukluğumda, hatırlıyorum, bilhassa Hatay'da, Kilis'te ve Urfa tarafların
da, vatandaşlarımız -ki, bir kısmının topraklan oradaydı, bir kısmının toprakları buradaydı- sabah
leyin işine gider gibi sının geçer, geçerken de pasavan denilen belgeyi gösterir, karşı tarafta çalı
şır, akşam da, karşılıklı, evlerine dönerlerdi.
Şimdi, aynı şekilde, belki Bulgaristan'la da buna benzer bir anlaşma yapmak suretiyle, o böl
gede oturan insanların kolayca birbirine gidip gelmelerini temin bakımından, böyle bir pasavan an
laşması veya diğer bir ifadeyle, gidiş gelişleri pasaporta bile bağlamadan kolayca temin edecek bir
sistemin getirilmesi, bu anlaşmanın daha iyi işlemesini sağlayacaktır, daha etkin çalışmasına imkân
verecektir.
Burada, Dışişlerinden herhangi bir yetkili maalesef yok. Yine, maalesef, doğrudan doğruya
Dışişleri Bakanlığını alakadar ettiği halde, Hükümet adına Dışişleri Bakanı da burada yok. Sayın
Bakanımız için söylemiyorum; ama, herhalde bu meseleyle uzaktan yakından alakası olmayan bir
bakanın hükümet temsilcisi olarak burada oturması, Hükümetin bu meseleye verdiği değerin de ne
kadar az olduğunu gösteriyor. Tıpkı gerekçedeki -af buyurun, o tabiri kullanmak istemiyorum- cid
diye almama ve ciddî bir gerekçe hazırlamama gibi, burada, Hükümetin temsil edilmemesini ve Dı
şişleri Bakanlığı yetkililerinin, bürokratlarının da burada olmamasını, aynı şekilde, bu Hükümetin,
bu tasarıya verdiği ciddiyetin bir delili olarak görüyorum ve o bakımdan da doğru görmüyorum.
Gönül isterdi ki, Sayın Bakan, eğer Sayın Bakan yoksa, müsteşarı, o da yoksa müsteşar yardımcı
ları ve diğerleri burada olsunlar. Dolayısıyla, burada konuşulanları en azından not etmek suretiyle,
.söylenenlerin, mutlaka... Ben, burada, siyasî bir konuşma yapmadım; bu mesele hakkındaki Grıı- 416 -
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bumuzun görüşlerini ve ne kadar da ciddî bir mesele olduğunu ortaya koydum. Dolayısıyla, hiç ol
mazsa, bu konuşmayla, Dışişleri Bakanlığı ve Hükümet de bu meselenin ciddiyetini anlar ve ona
göre hareket eder.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yülek.
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MURAT KARAY ALÇIN (Samsun) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Buyurun Sayın Karayalçın.
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MURAT KARAYALÇIN (Samsun) - Sayın Başkan,
çok teşekkür ederim.
Önce, Sayın Yülek'in açıklamasıyla ilgili bir ek bilgi verme ihtiyacını duyuyorum. Gerçi, Dı
şişleri Bakanlığı tarafından sevk edilmiştir; ama, bu anlaşma, asıl olarak, Dış Ticaret Müsteşarlığı
tarafından hazırlanmıştır. Dış Ticaret Müsteşarlığının hazırladığı bir anlaşmanın müzakeresini yap
maktayız; öncelikle ifade etmek istediğim husus bu.
Ayrıca, Sayın Yülek'in gümrük birliğiyle ilgili değerlendirmesine yönelik üç kısa konuyu bil
gilerinize sunmak istiyorum. Bunlardan birincisi, Sayın Yülek'in, gümrük birliğine, Türkiye'nin,
Avrupa Birliğine tam üye olmak amacıyla girdiğine ilişkin iddiasıdır. Bu, doğru değildir; Türkiye,
gümrük birliğine, Avrupa Birliğine tam üye olmak amacıyla girmemiştir. Biliyorsunuz, 1963 yılın
da imzalanan Ankara Antlaşması, konuyla ilgili iki maddeyi içermektedir; bunlardan bir tanesi 5
inci maddedir, öbürü 28 inci maddedir. Ankara Antlaşmasının 5 inci maddesi, Türkiye'nin, Avru
pa Birliğiyle gümrük birliği kurmasını öngörmektedir. Ankara Antlaşmasının 28 inci maddesi de
Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üye olmasını öngörmektedir.
1963 yılında imzalanan Ankara Antlaşmasının ardından, Türkiye, 1973 yılında, Avrupa Birli
ğiyle bir Ek Protokol imzalamıştır. Ek Protokol, 5 inci maddenin uygulamasıyla ilgili bir zamanla
mayı, bir çizelgeyi getirmiştir. Türkiye, o 5 inci maddenin uygulanması doğrultusunda gümrük bir
liğini gerçekleştirmiştir; arz edeceğim birinci husus bu.
İkincisi, gümrük birliğine girdikten sonra dışticaret açığının çok büyük ölçüde arttığına ilişkin
iddiadır. Aslında, bu iddia, bir açıdan bakıldığında doğru gibi gözükmektedir; ancak, Türkiye, Av
rupa Birliğiyle gümrük birliğini gerçekleştirdiği için, başka ülkelerden ithal emekte olduğu malla
rı, çok doğal olarak, gümrüklerin kalkması nedeniyle, Avrupa Birliği üzerinden ithal etmeye baş
ladığı için oradan ithalat fazla gözükmüştür; bu, çok doğaldır, gümrük birliğinin doğal işleyişidir;
ancak, gümrük birliğinin işleyişiyle ilgili bütün iktisadî kesimlerin konuya son derece olumlu yak
laştığını sizlere hatırlatmak istiyorum.
Sayın Başkan, son olarak arz etmek istediğim husus da, gümrük birliğine girerken taviz veril
diğine ilişkin iddiadır. Bu, son derece yanlış, son derece geçersiz, doğru olmayan bir iddiadır. Eğer,
Türkiye, gümrük birliğine girerken taviz verdiyse, bunu, Refahyol Hükümetinde düzeltme olana
ğınız vardı. Eğer, böyle bir taviz vardıysa, bu, düzeltilebilirdi Sayın Yülek, Sayın Bakan; bunun düzeltilmemesi için hiçbir neden yoktu; bir yıl hükümette kaldınız, bunu düzeltseydiniz. Bunun taviz
olduğunu iddia eden başka hükümetler varsa, onlar için de bunun düzeltilmesi şansı olduğunu ha
tırlatıyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
713 sıra sayılı tasarıyla ilgili oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok.
Oy verme işlemi bitmiştir.
Kupalar kaldırılsın.
(Oyların ayırımına başlandı)
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BAŞKAN - Şahsı adına, Sayın Hüseyin Kansu; buyurun. (FP sıralarından alkışlar)
Süreniz 10 dakikadır.
HÜSEYİN KANSU (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti ile
Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Genel
Kurulu saygıyla selamlıyorum.
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki serbest ticaret anlaşmasının başlıca amaçları sayılırken, bu
amaçlar arasında Türk sanayici, ihracatçı ve müteşebbislerine Bulgaristan pazarında rekabet imkâ
nı sağlanması bir hedef olarak yer almaktadır. Şüphesiz, böyle bir ani aşmayla, T ürk sanayici ve işa
damları, müteahhitleri bu imkânı elde etmiş olacaklardır. Aslında, Bulgaristan'da, Yunanistan, son
sekiz yıl içerisinde 4 banka kurarak Yunan işadamı ve müteahhitlerinin, Yunan şirketlerinin Bul
garistan pazarından azamî ölçüde istifade etme imkânlarını temin etmişti. Türkiye, ne yazık ki, bu
konuda da geç kaldı ve beş yılı aşkındır süren Ziraat Bankamızın Bulgaristan-Sofya'da şube açma
teşebbüsleri nihayet sonuçlanabildi ve bu ay içerisinde bu şube açıldı. Bu şubenin açılışından son
ra, inanıyorum, Bulgaristan'daki 2 milyona yakın soydaşımızın ve Bulgaristan'daki işadamlarının
Türk işadamlarıyla karşılıklı yapacakları dışticarette büyük bir kolaylık, bir imkân sağlanmış ola
caktır.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye ile Bulgaristan arasında 1997 yılında 585
milyon dolar civarında olan dışticaret hacmimizin, yakın bir zaman içerisinde, kısa vadede 2 mis
line, hatta 3'e katlanması beklenmektedir.
Türkiye, Doğu ve Güneydoğu Avrupa'daki ülkelerle, özellikle 1990'lı yıllara kadar sosyalist
rejimle yönetilmiş olan bu ülkelerle serbest ticaret anlaşmalarını imzalamak hususunda daha dina
mik olmalıdır.
Bulgaristanla imzalanan ve bugün Meclisimizce de kabul edilecek olan bu anlaşmanın, Türki
ye ile Bulgaristan için hayırlı olmasını diliyorum. Sırada bekleyen Polonya ile Türkiye arasındaki
serbest ticaret anlaşmasının da, hemen, bu anlaşmadan sonra, imzalanma aşamasına gelmesini ve
Meclisimize getirilmesini beklediğimi ifade ediyorum.
Saygılar sunuyorum. (FP, ANAP ve DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kansu.
Tasarının tümü üzerindeki konuşmalar bitmiştir.
Maddelere geçilmesini...
METİN PERLİ (Kütahya) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Bu oylama, zaten...
METİN PERLİ (Kütahya) - Maddelere geçilmesiyle ilgili oylamada karar yetersayısının ara
nılmasını istiyorum.
BAŞKAN - Efendim, oylamaya geçtik; 1 inci maddede karar yetersayısını arayayım.
Maddelere geçilmesini kabul edenler...
METİN PERLİ (Kütahya) - Sayın Başkanım, lütfen... Karar yetersayısı yok!
BAŞKAN - Sayın Perli, bu, zaten açık oylamaya tabi. Onun için...
METİN PERLİ (Kütahya) - Hayır; açık oylamaya tabi değil.
BAŞKAN - Peki...
Kabul edenler... Etmeyenler; karar yetersayısı yok. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar |! |)
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Bir dakikanızı rica edeyim...
Önceki açık oylamanın sonucunu bir açıklayayım da ondan sonra ara verelim
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, öbür oturumda da açıklayabilirsiniz.
BAŞKAN - Hayır;
İçtüzük hükmü gereği, açık oylamanın sonucunu açıklamadan birleşime ara veremem; bu otu
rumda açıklamak zorundayım.
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Aslında, o açık oylamanın sonucunu açıklamadan başka
işleme de geçmemeniz lazım.
BAŞKAN - Niye efendim... Sayın Bakan, siz bakanken, burada 7 anlaşmayı bir arada oyladık.
Yani, rica ediyorum... Burada, herkes objektif olmak durumunda.
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, konuşmuş olmak için konuşuyor.
7. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ti
caret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve.Dışişleri Komisyonu Raporu (1/777) (S. Sayısı: 713) (Devam)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının yapılan açık oylamasına 264 sayın milletvekili
katılmış; 257 kabul, 1 ret, 6 mükerrer oy, kullanılmıştır; böylece, tasarı kanunlaşmıştır; Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için hayırlı, uğurlu olmasını diliyo
rum.
Biraz önce, Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının maddelerine geçilme
si konusunda yaptığım oylamada karar yetersayısının aranması istenilmişti; fakat, karar yetersayısı
bulunamamıştı.
Bu nedenle, BirlcşimelO dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 17.25

.
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 17.35
BAŞKAN : Başkanvckili Kamer GENÇ
KÂTİP ÜYELER : Hüseyin YILDIZ (Mardin), Ali GÜNAYDIN (Konya)

-©—
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 129 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu Açı
yorum.
Türkiye Cumhuriyet ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz.
Bu kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakereler bitmiş, maddelerine geçilmesi için yapılan
oylama sırasında karar yetersayısının aranması istenmişti.
VIII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
8. — Türkiye Cumhuriyeti İle Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(11798) (S.Sayısı 734) (Devam)
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde.
Şimdi, maddelerine geçilmesini yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım.
DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, bu tasarıyı geçelim.
BAŞKAN - Nasıl geçeceğiz?
DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Trabzon) - Hükümet olarak, bu tasarının görüşmelerinde
bulunmayız.
BAŞKAN - Olur mu canım?!.
Karar yetersayısı olmayınca, çalışmaya devam edemeyiz. (FP sıralarından "vazgeçtik" sesleri)
Burada çok ciddî bir görev yapıyoruz. Burası, böyle dalga geçilecek bir kürsü değil efendim;
burası çok ciddî bir kürsüdür.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
v
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır.
1 inci maddeyi okutuyorum:
Türkiye Cumhuriyeti İle Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1-11 Temmuz 1998 tarihinde Sofya'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bulga
ristan. Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN - Madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. (FP
sıralarından alkışlar)
Süreniz 10 dakikadır.
FP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 734
sıra sayılı, Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı üzerinde müzakerelere başlamış
bulunuyoruz. Fazilet Partisi Grubu adına, 1 inci madde üzerinde söz aldım.
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Söze başlarken ifade edeyim ki, komşularımızla ticaretin geliştirilmesi, Türkiye'nin öncelikle
ele alması gereken hususlardan biridir.
Bölge coğrafyasında dostlukların, komşuluk münasebetlerinin gelişmesi, sadece hükümetler
arasında yapılacak anlaşmalarla güçlendirilemez; aynı zamanda, karşılıklı olarak, işadamları ara
sında da, ticaretle, ortak yatırımlarla, iki ülke arasındaki münasebetler kalıcı bir şekilde yerleşirse,
siyasî iktidarlar da, her iki tarafın menfaatına olacak bu gelişmeleri, karşılıklı dayanışmayı ve iş
birliğini güçlendirecek olan yaklaşımları bir kenara bırakamazlar. Bu bakımdan, Bulgaristan'la olan
anlaşma faydalı bir anlaşmadır.
Bulgaristan bizim kapı komşumuzdur ve uzun süre, asırlarca bir arada yaşadığımız bir toplu
luktur, milyonlarca insanımız halen Bulgaristan'da yaşamaktadır. Bulgaristan'ın, İkinci Dünya Sa
vaşından sonra demirperde blokuna kayması, sosyalist bloka kayması, Türkiye-Bulgaristan müna
sebetlerini zorlaştırmıştır, engellemiştir ve zayıflatmıştır.
1990 sonrası, Rusya'daki yumuşamadan, sosyalist yapının dağılıp yerine demokratik bir yapı
nın yerleşmesinden ve Doğu Bloku ülkelerinin de bu demirperdeden kurtulup serbest kalmasından
sonra, memnuniyetle kaydetmek lazım ki, Türkiye-Bulgaristan münasebetleri bir gelişme içinde
dir. Bulgaristan'da, binlerce müteşebbisimiz ticarethaneler açmakta, imalathaneler açmakta, Ana
dolu'nun hiç umut edemeyeceğiniz ilçelerinden, kasabalarından insanlar, şu veya bu vesileyle Bul
garistan'a gidip yerleşmekte, orada iş kurmaktadırlar. Bunlar, bizim alınterimizin, elemeğimizin ve
müteşebbis insanımızın hudut ötesine taşınması bakımından fevkalade müspet gelişmelerdir. Tabiî,
geriye dönüp baktığımızda, şunu da ifade etmekte fayda vardır. Maalesef, 1950 sonrası dönemde,
soğuk harp döneminde, Türkiye, komşularına, devamlı, Batılı ülkelerin gözüyle bakmıştır; müna
sebetlerini geliştirmekte fevkalade ilgisiz ve fevkalade zayıf kalmıştır.
Bir tespitimi arz etmek istiyorum. Zannederim 1982 veya 1983'te idi, Ankara Ticaret Odasın
da, Türkiye-Suudi Arabistan Dostluk Cemiyetinin bir toplantısı vardı. Panele, Orta Doğu Teknik
Üniversitesinden de birtakım iştirakçiler katılmıştı. O zaman, ifade ettiğim şu oldu: Komşularımız
la münasebetlerimizin gelişmesi, komşularımızla ortak değerlerimizin geliştirilmesi ve artmasına
bağlıdır. Şimdi, siz, Türkiye olarak, 200 milyon Rusça konuşan bir hudut topluluğuyla karşı karşıyasınız; ama, Türkiye'de, Rusça eğitimini, eğitim kurumlarında vermezsiniz; Almanca verirsiniz,
Fransızca verirsiniz, İngilizce verirsiniz; Rusça öğretmezsiniz... Sizin etrafınızda, Ortadoğu'da, 100
milyon, hatta daha da fazla, Arapça konuşan topluluklar var. Bunlarla, tarihte beraberliğimiz var,
inanç değerlerimizde beraberliğimiz var, coğrafya beraberliğimiz var; Arapça dersini eğitim ku
rumlarına koymazsınız... Rusçayı koyarsanız, komünizm gelecek; Arapçayı koyarsanız, irtica gele
cek!.. İşte, 1982 yılında, rahmetli Özal'ın Başbakan Yardımcısı olduğu Ulusu Hükümeti zamanında,
Ankara Ticaret Odasında yaptığımız o toplantıda bunları dile getirmiştim. Orta Doğu Teknik Üni
versitesinde rektör yardımcısı olan bir arkadaşımız da oradaydı. "Bu hatırlatmanıza teşekkür ediyo
ruz. Biz de de bu ilgi var ve Orta Doğu Teknik Üniversitesine Arapça dersini koyuyoruz" demişti.
Bu işi yadırgamayın. Bendeniz, 1991-1995 yıllarında, 19 uncu Dönemde Millî Savunma Ko
misyonu üyeliği yaptım. Orada, hep altını çizerek ifade ettiğim husus şu idi: Balkanlar'da, Ortado
ğu'da, Kafkaslar'da ve yakın çevremizdeki toplulukların dillerini üniversitelerimizde öğretin. Kime
öğretin; Kars'taki Kafkas Üniversitesinde Çeçen enstitüsü açın, Maraşta'ki falan üniversitede Arap
ça ile ilgili enstitüler açın, falan üniversitemizde Arnavutluk ile ilgili enstitü açın, falan üniversite
mizde Makedonya ile ilgili enstitü açın, falan üniversitemizde Kafkas, Abhaz, Çerkez bölgesiyle
ilgili enstitü açın, falan üniversitemizde Bulgaristan enstitüsü açın... Üniversitelerimizde, tarihe, ar
keolojiye dönük Sanskritçe, Hititçe öğretiyoruz; ama, komşularımızın dilini bilen ve o dil sayesin
de, o topluluklardaki günlük gelişmeleri, sosyal ve iktisadî gelişmeleri günü gününe takip eden
üniversitelerimiz, enstitülerimiz olursa, bu bilgiler karar organlarına akar. Kime akar; ticaretle, dış
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politikayla ilgili karar organlarına ve bölgeyle ilgili iktisadî entegrasyonu planlayan birimlere akar;
yani, bunlar fevkalade mühim yaklaşımlardır.
Bunları niye söylüyoruz; tabiî, Bulgaristan-Türkiye Ticaret Anlaşmasıyla ilgili söylüyoruz;
ama, eğer boyutları geniş tutmazsak, bir anlaşma yaparsınız, bir yere varamazsınız. Çünkü, bu iş,
sadece Bulgaristan meselesi değil; Rusya meselesidir, komşu Arap ülkeleri meselesidir, İran mese
lesidir. Biz, komşularımıza şu veya bu ülkeye, Atlantikötesi, Atlantikberisi memleketlerin gözüyle
bakamayız. Elbette onlarla ittifaklarımız var, dayanışmalarımız var; ama, öncelikle Türkiye'nin,
milletimizin ve memleketimizin varlığı, iktisadî inkişafı, siyasî gücü ve savunma gücü için bölge
mizle işbirliği yapmaya mecburuz. Nitekim, 1990 sonrası kurulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği,
fevkalade faydalı bir işbirliğidir; buna, emek vermemiz gerekmektedir ve engelleri aşmaya gayret
etmemiz gerekmektedir. Bunlar iyi yapılarsa ne olur; Türkiye'nin dışticarcti gelişir.
Bakınız, şimdi, bu Hükümet zamanında çok kötü giden birçok şeyin yanında, çok kötü giden,
yüzde 102'ye çıkan bir enflasyon ve artan içborçlar, faizler yanında, dışticaret de tepetakla gitmek
tedir. Mübalağa etmiyorum, açın, bakın, dışticarette -rakamları takip eden arkadaşlar bilirler- hazi
ran ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 48'e düştü.
AYHAN GÜREL (Samsun) - Sizin zamanınızdan geliyor.
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bizim zamanımızdaki rakamlar çok daha yüksektir. Ben tek
nik konuşuyorum, siyaset yapmıyorum. Bunları aşmak için, komşularımızla münasebetleri geliştir
memiz gerekir. Bunları aşmak için, sadece Dışticaret Müsteşarlığının hazırladığı bir anlaşmayla iş
bitti diye bakarsak, netice alamayız, fevkalade dinamik yönetimlere ihtiyaç var.
Geçenlerde Sakarya'da hale uğradım; sebze, meyve satıcılarıyla konuştum. Bizim bölgede ve
Türkiye'nin birçok yerinde elma yetiştirilir; ama, 1998'de elma ihracatı düştü, yaş meyve ve sebze ih
racatı düştü. Niye düştü; ayrı bir gündem konusudur. Bulgaristan, Yunanistan, elma ihracatına, fon
dan 150-160 dolar destek veriyor; mayıs, haziran ayında biz, 60 dolara çıkardık; zaten elma da bitti.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Ayhan, süreniz bitti efendim.
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum efendim.
BAŞKAN - Peki, son cümlenizi söyleyin efendim.
CEVAT AYHAN (Devamla) - Yani, biz, haziran ayının başında elma ihracatı için 60 dolar
fon desteği verdik; iş işten geçtikten ve bütün imkânlar pazar komşularımız tarafından kapatıldık
tan sonra karar alıyoruz.
Değerli arkadaşlar, bunun manası şudur: Devleti yönetenlerin, kurumları yönetenlerin, bilhas
sa, dışticarette, fevkalade hassas ve günlük, aylık takipleri geliştirici bir düzen içinde, fevkalade sü
ratli karar alabilecek kabiliyette, esneklikte ve organizasyonda olmaları gerekir. Aksi takdirde, ti
caret anlaşmalarını yaparız, kâğıt üzerinde kalır, Türkiye dışticareti de, giderek büyüyen açıklar ha
linde devam eder. (FP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
Şahısları adına Sayın Ertan Yülek; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar)
Sayın Yülek, süreniz 5 dakika.
İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan tasarı
nın I inci maddesi hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum.
Esasında, Sayın Komisyon Başkanı, bu meseleler hakkında -biraz sonra beyan edeceğim- be
yanda bulunmasaydı belki daha az konuşacaktım. Şimdi, o meselelere temas ettikten sonra, mad
deyle ilgili görüşlerimi de beyan edeceğim.
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Dikkat buyurulursa, Dışişleri Komisyonunda görüşülmüş bu; ama, mesele, Dışişlerini alaka
dar etmiyor, Sayın Komisyon Başkanımız böyle dedi, Hazine Dış Ticareti... O zaman, niye başka
bir komisyonda görüşülmedi de orada görüşüldü? Ben Komisyon Başkanıyken, bu mesele üzerin
de, zamanın Meclis Başkanı ve Meclis Başkanvekillcriyle, bu meselelerin, teknik meseleler oldu
ğunu ve Dışişleri Komisyonunda değil, mesela, karşılıklı çifte vergilendirmenin önlenmesinin, ta
mamen bir vergi meselesi olması sebebiyle, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi lazımgeldiğini beyan ettim. Aynı şekilde, yatırımların karşılıklı olarak garanti hususunu da o şekilde beyan
ettik; fakat "hayır, bu, Dışişleri Komisyonunda görüşülecek" dendi. Tabiî, bunun görüşülmesinde
Dışişleri Komisyonu, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri olmazdı da burada, Dış Ticaret Müsteşarlığı
temsilcileri olurdu, ne fark ederdi? Onlarda yok burada. Dolayısıyla, bir mazeret değildir. Efendim
"Dışişleri Komisyonunda görüşülmesine rağmen, bu mesele, Dışişlerini değil, Dış Ticaret Müste
şarlığını alakadar ediyor" denildi; ama, oradan da kimse yok; binaenaleyh, bu hususu belirtmek is
tiyorum ve Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum.
İkincisi, tabiî, tekrar ediyorum, bu anlaşma, doğru bir anlaşmadır; ancak, Sayın Ayhan'ın da
belirttiği gibi, diğer birtakım tedbirlerle desteklenmesi lazımdır. Mesela, Bulgaristan'da, teşebbüs
ruhu, sosyalist rejim sebebiyle insanlarda ölmüş ve teşebbüs ruhu olmadığı için, bizim müteşebbis
insanlarımızın oraya giderek iş yapmasını temin etmek lazım. Bunun için ne yapmak lazım; benim
aklıma gelen, mesela, KOBİ'lere, yurt içinde destek verildiği gibi, yurt dışında da destek verilme
lidir. Bu insanlarımız oraya gittiği zaman, orada satılan, özelleştirilen çeşitli tesisleri alabilirler ve
ya onlarla çeşitli anlaşmalar yaparak, bu tesislerin işletilmesini üzerlerine alabilirler. Dolayısıyla,
bu konuda yardımcı olmamız lazım; çünkü, orada, zannediyorum, emek, Türkiye'den oldukça ucuz
ve bu sebeple de, emek/yoğun sanayide başarılı çalışmalar yapılabilirler. O halde, bunun için ge
rekli tedbirleri, kredilendirme sistemini getirmek lazım ve onlara yardımcı olmak lazım.
Tabiî, bu arada, bir hususu daha belirtmek istiyorum. Bakınız, Sayın Komisyon Başkanımız
dediler ki: "Biz, gümrük birliğine girerken -ki, kendileri o zaman Dışişleri Bakanıydı zannediyo
rum- anlaşmayı imzalarken, Avrupa Birliğini gözetmedik." Bu, fevkalade büyük eksiklikti ve ha
taydı; siz, büyük taviz veriyorsunuz ve bunun karşılığında da bir şey almıyorsunuz.
Ben, Ankara Antlaşmasını iyi bilenlerden birisiyim; daha 1970 yılında, Makine Mühendisleri
Odası tarafından çıkarılan, Türkiye'de bu konuda ilk ciddî raporu yazanlardan birisiyim ve ondan
sonra da, değişik zamanlarda, bu konuda çeşitli makaleler yazdım. Ankara Antlaşması, sadece
gümrük birliğini hedeflemiyor. Ankara Antlaşması, eğer, tüm bir antlaşmaysa, Türkiye'nin oraya
tam üyeliğini de öngörüyor; ama, bugün, Ankara Antlaşmasının varlığı veya hukukîliği tartışılır
ken "biz, Gümrük Birliği Antlaşmasını Avrupa Birliğine giriş olarak kabul etmedik" demek, büyük
bir eksikliktir. Neden; çünkü, Avrupa Birliğinde, mallarin serbest dolaşması, insanların serbest do
laşması, sermayenin serbest dolaşması vardır. Burada, Türkiye için en önemli hadise, insanlarımı
zın serbest dolaşmasıdır. İşadamlarımız var içinizde, haydi, gidiniz, yarın, Almanya'ya vize alma
ya kalkınız...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Yülek, süreniz bitti efendim.
İ. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Rica ediyorum efendim; I dakikada toparlarım.
BAŞKAN - Ben, aslında kanunların görüşülmesinde eksüre vermiyorum ama, neyse...
İ. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Bakın, arkadaşlar, ben size soruyorum, işadamlannız, eşiniz,
dostunuz vardır, iş hayatından gelen arkadaşlar vardır, gidip de, vizesiz, Almanya'da iş yapmayı de
neyin bakalım veyahut da kaç günde veya kaç ayda vize alabileceğinizi bir düşünün bakalım. Bir
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Alman, bugün, hiçbir formaliteye tabi olmadan, sabahleyin Türkiye'ye geliyor, buradaki ihalelere giriyor,
işlerini düzenliyor ve geri dönüyor; ama, bir Türk müteşebbisi, aylar geçtiği halde ve belli sınırlara mün
hasır olmak üzere vize alabiliyor veya alamıyor. Dolayısıyla, Avrupa Birliğinin veya gümrük birliğinin
temelinde yatan rekabet hususu ortadan kaldırılmış ve aleyhimize bir durum teessüs etmiştir. Sayın Ko
misyon Başkanıyla aynı Komisyondayız -Avrupa Birliği Türkiye Karma Parlamento Komisyonundayızdefalarca bu husus beyan edilmiştir ve Türkiye, halen bu vize sorununa bir çözüm bulamamıştır.
Saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir.

_.

'

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2 - Söz konusu anlaşmaya ekli cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
4 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, bu tasan da açık oylamaya tabidir.
Açık oylamanın şeklini belirlemek üzere oylarınıza başvuracağım.
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın.
(Oyların toplanmasına başlandı)
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Oy verme işlemi devam ederken diğer kanun tasarısına
geçelim Sayın Başkan.
BAŞKAN - Efendim, arkadaşlarımız itiraz ediyorlar. O kadar sabırsızlanmayın. Nasıl olsa, sa
at 24.00'e kadar buradayız; yeter ki, arkadaşlarımız Genel Kurul salonuna gelsinler.
(Oyların toplanmasına devam edildi)
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim? Yok.
Oy verme işlemi bitmiştir.
Kupalar kaldırılsın.
(Oyların ayırımına başlandı)
8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(11798) (S.Sayısı 734) (Devanı)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasın
daki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının
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yapılan açık oylamasına 312 sayın milletvekili katılmış ve 286 kabul, 26 mükerrer oy kullanılmış;
böylece tasarı yasalaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.
Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza devam ediyoruz.
9. — Tuz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu raporu (î/696) (S. Sayısı : 492) (1)
BAŞKAN - T u z Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim.
(FP sıralarından alkışlar)
FP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 492
sıra sayılı Tuz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının geneli üzerinde Fa
zilet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum.
Tuz, hepimizin sofrasında bulunan ve gıdalarımıza lezzet veren temel gıda maddelerinden bi
ridir. Geçmişte, 50'li yıllarda, siyasetçilerin en çok sakındığı şey tuza ve beze zam yapmamaktı.
Şimdi, aile ihtiyaçları, fert ihtiyaçları çok çeşitlendi. Türkiye'de gelir seviyesinin yükselmesi, in
sanların tüketim maddelerini çok çeşitlendirdi; artık, tuzu ve bezi aşan fiyat hareketleri de, seçmen
ler tarafından yakinen takip edilmekte ve hassas konular haline gelmektedir.
Memleketimizde, tuz, kayalardan veya deniz ve göllerden elde edilmektedir. Kayalardan elde
edilen tuzun nispeti çok azdır. Toplam tuz üretimi içinde, Tekel Genel Müdürlüğünün payı, yüzde
2 kaynak tuzlan ve yüzde 5 de kayatuzları olmak üzere, bir bölüm halindedir. Ancak, Tekel idare
si, bir KİT olarak, bu tuz kaynaklarını verimli işletememekte ve bunların da bir kısmı kapanmış bu
lunmaktadır. Kamu iktisadî teşebbüsü olarak maliyetlerinin yüksekliğinin rekabet imkânı verme
mesi sebebiyle, birçok kayatuzu işletmesi kapanmış bulunmaktadır. Bunların, mahallî ihtiyaçları
karşılamak ve özellikle de, besicilikte kayatuzu ihtiyacını karşılamak amacıyla, işletme talepleri
geldiği için, Tekel'den sorumlu Devlet Bakanlığımızın teşebbüsü ve Hükümetin de Meclise sevk
ettiği kanun tasarısı üzerinde çalışılmış, Plan ve Bütçe Komisyonunda uygun görülerek, değişiklik
yapılarak, bu tasarı önümüze getirilmiş bulunmaktadır.
Hükümetin sevk ettiği tasarı, muhafazakâr bir tasarıydı; yani, devletçilik anlayışını koruyan
bir tasarıydı. Bu tasarının 1 inci maddesinde "Tekel idaresince hiç işletilmemiş veya işletilmesin
den vazgeçilmiş kaya ve kaynaktuzlarının, bu idarece belirlenecek usul ve esaslar dahilinde, ma
hallî ihtiyaçların karşılanması amacıyla, diğer kamu kurum.ve kuruluşlarınca işletilmesine Bakan
lar Kurulu kararıyla izin verilebilir" denilmekteydi. Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakereleri
miz sırasında, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilmesinin verimli olmayacağı düşüncesiy
le, bunların, gerçek veya tüzelkişilerce işletilmesine cevaz veren bir değişiklik yapılmış ve 1 inci
madde metnine bu ilave yapılmış bulunmaktadır. Doğru da yapılmıştır; Tekel'in, yüksek maliyet
ler sebebiyle verimli işletemediği bu tesisleri, mahallî nitelikteki kamu kuruluşlarına verirseniz,
akıbetleri de aynı olacaktır; onun için, bu değişiklik yapılmıştır. Diğer taraftan, yine Hükümetin
sevk ettiği metnin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Tekel idaresi, her türlü tuzların işletilmesi
görevini Bakanlar Kurulunca izin alınmak ve süresi 40 yılı geçmemek kaydıyla, bağlı ortaklıklar
ve iştirakler teşkil etmek suretiyle yerine getiribilir" ibaresi vardı. Biz, bunu da değiştirdik ve "Te
kel İdaresi, her türlü tuzların işletilmesi görevini Bakanlar Kurulundan izin alınmak ve süresi 40
(I) 492 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir.
-425-

T.B.M.M.

B : 129

28 . 7 .1998

O:2

yılı geçmemek kaydıyla, gerekirse yabancıların da dahil olacağı bağlı ortaklıklar ve iştirakler teş
kil etmek suretiyle yerine getirebilir" ibaresini ilave ederek, bu fıkrayı bu şekilde düzenledik.
Bunda da doğru yaptığımıza inanıyorum; zira, tuz işletmesinde fevkalede güçlü firmalar var.
Mesela, Hollanda'da Akzo Grubu var; Amerika'da var, Avrupa'da var; çeşitli gruplar var. Bunları,
yabancı sermaye olarak bu işletmelere çekmek, yabancı ortaklık olarak getirmek, hem teknoloji ge
tirebileceği gibi hem de aynı zamanda, üretim disiplini görgüsünü de getirir ve bu suretle, bu işlet
meler daha verimli hale getirilir.
Tabiî, bu kanun tasarısında, gerekçesinde de Hükümetin açıkça ifade ettiği gibi, Anayasamız
daki bir hüküm var; Anayasanın 168 inci maddesinde, "Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hü
küm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir" denilmekte; an
cak, devamında da "Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. Han
gi tabiî servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak ve
ya doğrudan gerçek ve tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır" denilmektedir.
İşte, Hükümet de, Tuz Kanununun 1 inci maddesinde değişiklik yapan bu tasarıyla, tuz kay
naklarını, tuz rezervlerini, özel işletmelere, hatta, yabancı sermayeye de açmaktadır; doğru da yap
maktadır. Maalesef, Türkiyede bu sahada çok çok geç kalınmıştır.
1960'dan sonra, KİT'lerle ilgili çıkarılan 440 sayılı Kanunda, hatırlarım, KİT'lerin müdebbir
bir tüccar gibi yönetilmesi amir hükümdür; ama, devlet, hiçbir zaman müdebbir bir tüccar olamı
yor. Devlet, eğer, müdebbir bir tüccar olsaydı, Rusya kalkınır ve gelişirdi, Doğu Bloku ülkeleri kal
kınır ve gelişirdi. Doğu Bloku ülkelerinde de, Rusya'da da gelişmiş teknolojiler var; uzay teknolo
jisine kadar her sahada, temel bilimlerde, fevkalade gelişmiş teknolojiler var; altyapı yatırımları
var, gidip görüyoruz zaman zaman; ama, işletme ve teşebbüs kültürü olmadığı için, verimlilik kül
türü olmadığı için, o ekonomilerin hepsi çökmüştür.
Biz de, maalesef, cesaretle, kamu iksadî teşebbüslerini özelleştirecek bir uygulamaya bir tür
lü giremedik. Zaman zaman, kamu iktisadî teşebbüslerinin özelleştirilmesi, âdeta vatana ihanet gi
bi mütalaa edildi. Halbuki, 1930'lu yıllara baktığınız zaman, daha Atatürk'ün sağlığında, cumhuri
yetin ilk yıllarında, 1929-1930 iktisadî krizinden sonra, kalkınma ve gelişme için devletin birtakım
işler,yapması kararı verilirken -o zamanın konjonktürü içinde değerlendirmek lazım- ve Türkiye'de
de sermayenin, müteşebbis gücün olmadığı ve Lozan Barış Antlaşmasıyla, Türkiye'deki yabancı
sermayenin de kademeli olarak tasfiye edildiği, borçlanıldığı, millîleştirme döneminin yaşanıldığı
bir dönemdir. O zamanki konjonktürde haklı görülerek, zaruret halinde, iktisadî devlet teşekkülle
ri kurulmuştu; Sümcrbank, Etibank, Karabük Demir-Çelik ve benzeri kuruluşlar, hep, o yılların
eserleridir; ama, onların kuruluş kanunlarında, bunların ileride özelleştirilmesi, özel teşebbüse dev
redilmesi amir hükümlerdi. Hep bu düşünüldü gelen geçen hükümetler tarafından; ama, maalesef,
devamlı bunlar büyütüldü büyütüldü; nihayet, 1980'den sonraki dönemde, yeni konjonktürde, bir
özelleştirme havasına gelebildik ve hatta, uzun uzun tartışarak.
Tabiî, bunlar neden oldu diye şey yaparsak, siyasî iktidarların ve onların üst bürokrasisinin bu
tesislerin yönetimindeki zaafları ve özelleştirmenin de zarureti hakkında kitlelerin ikna edilememe
si, uzun süre tereddütlerin yaşanmasına sebep oldu. Şimdi, bugün gelinen nokta itibariyle, artık,
özelleştirme hususunda gecikecek halimiz hiç yok.
Şimdi, burada, kanun tasarısının girişinde de, "Tekel neler yapar" diye ifade edilmiş; dikkati
mi çektiği için sizlere de söyleyeceğim : Tekel'in neler yaptığını değerli arkadaşlarımız yakından
bilirler; tuz imal eder, sigara imal eder, tütüncülük yapar, alkollü içki üretir vesaire... Artık, Tekcl'i
kapatmak ve bu işleri özel sektöre bırakmak gerekir. Yani, bazı işleri de cesaretle yapmak lazım,
ciddî adımları atmak lazım. Bakın, Doğu Almanya, Batı Almanya'yla birleşince, cjevlet sektörüne
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ait onbinlerce iktisadî kuruluş, Federal Alman hükümetinin dirayetli tedbirleriyle, çok ciddî bir
özelleştirme programıyla üç yılda özelleştirilmiş ve bunlar, ekonomiye katılmışlardır. 199I'de bil
vesileyle Almanya'ya gittiğimde, o,zaman Kafvv'de Kreditdanstall (Alman Yatırım Bankası) idarecileriyle görüşürken, onların önünde çok ciddî bir özelleştirme programı vardı ve bunu da, başarıy
la uyguladılar. Alman ekonomisi, Doğu Almanya'yla birleşmenin getirdiği ağır ekonomik yükü,
milyarlarca marklık yükü, sosyal transfer olarak, iktisadî transfer olarak, 17 milyon nüfuslu Doğu
Almanya'ya verdiği desteğin ekonomiye getirdiği yükü süratle üzerinden attı ve bugün, tekrar di
namik bir noktaya dönmüş bulunmaktadır.
Şunu söylemek istiyorum: Tabiî, bütün bunları yapabilmek, Türkiye'de, güçlü siyasî iktidarla
rı da gerektirmekte ve tabana dayanan, halkın desteğini alan ve sosyal politikaları da halkı ezme
den uygulama yapacak olan hükümetlerin işbaşında olmasını gerekli kılmaktadır. Altı ayda bir hü
kümet değişimi, üç ayda bir hükümet değişimi, takdir edersiniz, fevkalade faydalı fikirlerin, proje
lerin hayata geçirilmesini, uygulanmasını, tatbikatını geciktirmekte ve Türkiye ekonomisi de bun
dan sıkıntı duymaktadır.
İşte, Tuz Kanununun 1 inci maddesiyle ilgili getirilen bu değişikliğin, temenni ederim ki, ilgi
li bakanlık tarafından, Tekil'i de toptan ortadan kaldıracak ve onu da özelleştirecek, dağıtacak bir
felsefeyle, yaklaşımla, projeyle ortaya getirilmesi lazım. Tabiî, bu söylediklerim, bugünkü bakan
için değil, bugünkü Hükümet için değil; Türkiye, seçime gidiyor, yakın bir tarihte seçim olacak;
ama, bu söylediklerimiz, inanıyorum ki, devletin birtakım yönetim kademelerinde, efkârıumumi
yede düşünüldükçe, mütalaa edildikçe, müzakere edildikçe, buna ait tatbikatlar da önümüzdeki dö
nemde gelecektir.
Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin, KİT'lerle ilgili -Tekel'le ilgili, tuzla ilgili bir KİT üzerinde konuşuyoruz-denemeleri fevkalade başarısız olmuştur. Evet, bu KİT'ler şu kadar istihdam sağlamış
tır, tuz yapmıştır, bez yapmıştır, şeker yapmıştır, tuğla yapmıştır, gazoz yapmıştır, şunu yapmıştır,
bunu yapmıştır; ama, netice başarısızdır. Niye başarısızdır; Türkiye'den çok daha sonra kalkınma
hamlesine giren ülkeler, gerek millî gelir seviyesi bakımından gerekse teknolojik bakımdan Tükiye'nin çok önüne geçmişlerdir. Yani, Türkiye'nin dönüp düşünmesi gereken husus şudur; bunu, bü
tün memleket yönetimi için arz etmek istiyorum: Biz, işimizi sevmedikçe, işimizi iyi yapma, güzel
yapma aşkını ve şevkini benimsemedikçe, Türkiye'nin hiçbir sahada başarılı olması mümkün de
ğildir. 150 yıldan beri, Tanzimattan beri mücadelesini verdiğimiz çağdaşlaşma mücadalesi, maale
sef, bugün istediğimiz noktaya gelmiş değildir. Yani, Batı'daki gelişmeleri, sosyal hayatı, belli ku
rumlarda taklit edebilirsiniz, belli kurumlarınızı çok özel şartlarla o seviyeye getirebilirsiniz; ama,
toplumun temel kalkınma dinamiklerini o istikamette sevk etmedikçe netice almanız mümkün de
ğildir. Tabiî, bugün Türkiye'de -bütün olumsuzluklara rağmen, bizi üzüntüye sevk eden neticelere
rağmen- gelinen noktada fevkalade dinamik ve gayretli bir müteşebbis insan zümresi var; bu, şük
re şayan bir husustur. Biraz önce kabul ettiğimiz Bulgaristan'la şerbet ticaret münasebetlcriyle ilgi
li tasarıda da arz ettim; binlerce müteşebbisimiz, Türkiye sathına sığmamakta, Orta Asya ülkelerin
de, Balkanlarda, Bulgaristan'da, Rusya'da, Romanya'da ve hatta Almanya'da, Avrupa ülkelerinde,
Doğu Avrupa ülkelerinde işletmeler açmakta, imalat yapmakta, ticaret yapmakta, geniş bir ufukla
ileriye doğru bakmaktadır. Sivas'tan, Erzurum'dan, Edirne'den Almanya'ya işçi olarak giden insan
lar, bugün milyarlarca marklık üretim yapmakta ve müteşebbis insan olarak 50 bin civarında va
tandaşımız, Alman iş hayatında hizmet vermektedir. Bütün bunlar müspet gelişmelerdir.
Eğer, Türkiye, kısır çekişmelerden, sunî gündemlerden, bizi lüzumsuz işlerle meşgul eden, lü
zumsuz tartışmalara sokan ve milleti de yeise sevk eden birtakım ipoteklerden kurtul ursa, inanıyo
rum ki, geleceğini çok daha süratli ve güzel bir şekilde inşa edecektir. Biz siyasîlere, siyasî partilere
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düşen de, milletin bu hedefleri istikametinde uzlaşmak ve gerekli olan tedbirleri almaktır, günde
me hâkim olmaktır. Meclisin gündeme hâkim olması demek, Türkiye'nin önünün açılması demek
tir; ama, İktidarda olan arkadaşlarımızın da, İktidar gruplarımızın da memlekette bu uzlaşmayı sağ
layacak, bu dengeleri yerine oturtacak, sükûnetle meseleleri mütalaa edip, tedbirlerde işbirliği yap
malarında fayda var. İktidar olan "doğruyu sadece ben bilirim ve ben istediğimi yaparım" derse, o
memlekette uzlaşma olmaz.Zaten, Türkiye'de büyük eksikliklerden birisi de, uzlaşma kültürüdür,
uzlaşma istikametinde tavır eksikliğidir. Bir değerli devlet adamımızın bir ifadesini burada söyle
mek istiyorum "Batılı, ip cambazına bakarken, bu ip cambazı öbür direğe nasıl ulaşacak diye he
yecanla bakar; bizdeki seyirci de, cambaz ha düştü ha düşecek diye bakar" diyor. Aradaki tavır far
kı budur. Uzun, birbuçuk aylık müzakerelerden sonra, şimdi bunları size söyleme ihtiyacı hisset
tim. Meclis de tatile girecek, seçime bugün yarın gideceğiz; ama, gönlümüzü ve kafamızı ufka doğ
ru açıp, yenileyerek gidip öyle de dönmemiz gerekir.
Tasarının hayırlı olmasını diliyor, hepinizi hürmetle selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Nezir Büyükcengiz; buyurun efendim. (CHP sı
ralarından alkışlar)
Süreniz 20 dakika, buyurun.
CHP GRUBU ADINA NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 492 sıra sayılı Tuz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısıyla ilgili olarak
Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini açıklamak üzere, huzurlarınızdayım; şahsım ve Grubum
adına Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, temel besin maddelerinden birisi olan tuz, çeşitli sektörlerdeki geniş kul
lanımının yanında, kimya sanayii alanlarında da önemli ölçüde tüketilmektedir.
Zengin tuz kaynaklarına sahip olan bir ülkemiz var. Deniz, kaya ve kaynak tuzlarındaki mev
cut rezervlerimiz göz önüne alındığında, sektörün gerek üretim gerekse dışticaretle ilgili çalışma
larının, olması gerekenden çok daha düşük düzeyde gerçekleştiği görülmektedir. Yakın çevremiz
deki bazı Ortadoğu ve Afrika ülkelerinin yanı sıra, Balkanlar ve Avrupa'da birçok ülke, tüketimini
yurtiçi üretimiyle karşılayamayarak, açığı, ithalat yoluyla kapatmaktadırlar.
Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, savaştan yeni çıkmış olan ülkemizde, müteşebbis kişi ve ku
ruluşların yok denecek kadar az olması nedeniyle, tabiî servet ve kaynaklar, büyük ölçüde devlet
eliyle işletilmeye başlanmıştır. Buna paralel olarak da, 11.12.1936 tarihinde çıkarılan 3078 sayılı
Tuz Kanunuyla, ülkemizde bulunan tuz kaynaklarının işletilmesi Tekel Genel Müdürlüğüne veril
miştir. 15.2.1952 tarih ve 5881 sayılı Yasayla yapılan değişiklikle, ihraç etmek koşuluyla, gerçek
ve tüzelkişilere ham tuz kaynaklarını işletme olanağı verilmişse de, bu uygulama, bugüne kadar iş
lerlik kazanamamıştır.
1950'li yıllardan bu yana, ülke yönetiminde bulunanlar, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkın
daki 233 sayılı Kanun Gücünde Kararnamenin 1 inci maddesiyle belirlenen, kendilerine verilen gö
rev ve kamu hizmetlerini ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak, verimlilik ilkesi doğrultu
sunda yerine getirememişlerdir. Özetle, Tekel idaresi, tuz kaynaklarının işletilmesinde, bekleneni
verememiştir; zaten, yasada değişiklik yapılmasının amacı da budur. Ayrıca, uluslararası ticaret
konjonktürü için, Türkiye'nin Tuz ihracatı açısından potansiyel arz eden mevcut pazarlardaki du
rumu ve bugüne kadar ihracatımızın istenilen düzeye ulaşmasını engelleyici bir faktörün ortadan
kaldırılması da istenmektedir.
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Değerli milletvekilleri, 1980 sonrası ekonomiyi yönetenler, özellikle, KİT yönetimlerinde,
sanki, bilinçli olarak başarısızlık grafiği çizmeye çalışıp, özelleştirmenin yaygınlaşması imajını ka
muoyuna yerleştirmeye çalışmışlardır.
Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 1936 yılında çıkan bir yasayla ülke kaynaklarının çok
rantabl işletileceği hususunda ısrarlı değiliz; mutlaka, günümüzün ekonomik koşullarına uygun ha
le getirilmelidir; ancak, peşin hükümle, devletin bu işleri yapamadığı ve yapamayacağı gibi bir an
layıştan yana da değiliz. Özelleştirme uygulamalarında şeffaflık yok, kuşku ve endişelerimiz var.
Bakınız, geçtiğimiz günlerde, turizm alanlarının tahsisi konusu Yüce Meclisimizin gündemine gel
di, tartışıldı, hepimizin kafalarında kuşkular oluştu. Hükümetin de, bu konuda çok duyarlı olmadı
ğı ortaya çıktı.
Yine, Hükümetin son uygulamalarından birisi olan POAŞ'ın satışı tartışılır hale geldi.
Bu tartışmaları, gerçeklerin ortaya çıkmasına yardımcı olma anlayışı içinde sürdürmeliyiz.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, özelleştirmeyle ilgili, çok yaygın ve haklı, bizim öncülüğü
nü yaptığımız şikâyet konulan vardır. Özelleştirme uygulamaları^ maalesef, bir hukukî altyapıya
hâlâ kavuşturulamamıştır. Özelleştirme, belli bir siyasetin, ülke sorunları açısından en önemli çıkış
yöntemi diye görülmekte; ama, bunun önündeki hukukî engellerin aşılması için, hiçbir ciddî gay
ret, çaba, şu ana kadar sergilenebilmiş değildir. Hâlâ, en önemli özelleştirme projeleriyle ilgili, Da
nıştay ve Anayasa Mahkemesi birbirinden değişik konuları ele almakta, kamu vicdanını tatmin ede
cek güvenilir bir çözüm bulunamamaktadır.
Özelleştirmenin, etkin, verimli, adaletli şekilde işlemesini güvence altına alacak kurumsal alt
yapı da oluşturulabilmiş değildir. Düzenleyici bir kurum oluşturulamamıştır. Rekabet Kurulunun,
uygulama içindeki yeri dahi tam oturtulabilmiş değildir.
Ne yazık ki, özelleştirme, işçi çıkarmanın bir fırsatı, bir vesilesi şekline dönüştürülmüştür. Kâ
ğıt üzerinde, yasalarda belli düzenlemeler getirilmiştir; ama, onlar, hiçbir şekilde işletilememcktcdir. Özelleştirilen kurumlardan işçiler çıkarılmakta ve böylece, toplumda, özelleştirmeye karşı bir
tepkinin ortaya çıkmasına neden olunmaktadır.
Bu eksiklikle yanlışlıkları hep dile getirdik. Hükümet yetkilileri "bütün bunları biliyoruz, dü
zeltmeye çalışıyoruz derken, geçtiğimiz günlerde, bütün bunlara ek olarak, POAŞ uygulamasında
ki bir başka yanlışlığı sergilediler. POAŞ özelleştirilsin mi özelleştirilmesin mi; özel I eştiril i iken
değer tespiti yapılmadığı, hukukî şartların oluşturulmadığı tartışmalarını bir yana bıraksak bile,
POAŞ'Ia ilgili özelleştirme uygulaması, Türkiye'de, bu konuda, keyfî anlayışın, şahsî takdirin, ki
şisel yönlendirmenin çok açık bir kanıtıdır. Genel kuralları aşarak, sonucu belirlediğini ortaya koy
ması açısından, ibretle izlenmesi gereken bir özelleştirme uygulaması ortaya çıkmıştır.
"Özelleştirme yapacağız" diye ilan vereceksiniz, ilan ettiğiniz kuralları kendiniz ihlal edecek
siniz... Katılma hakkını tanıdığınız kuruluşlar, milletin gözü önünde, televizyonlarda yarışacaklar,
yarışma sonunda ortaya çıkan sıralamayı, bir süre sonra kapalı kapılar arkasında değiştireceksiniz...
Bu, özlemini duyduğumuz şeffaf özelleştirme politikasının kesinlikle içine girmez.
Değerli milletvekilleri, bir diğer acayip uygulamayı da, hepinizin bildiği gibi, Ford-Koç ortak
lığına, Kocaeli İlimizdeki SEKA'ya ait bir arazinin tahsisinde yaşadık. Hiçbir Türk vatandaşının,
ülkemize yatırım yapılmasına, ulusal ekonomiye katkı verilmesine ve istihdam yaratılmasına karşı
çıkacağını sanmıyorum. Aynı şekilde, kaynaklarımızın verimli kullanılmasını da hepimiz gönülden
arzu ediyoruz. İstihdam yaratılacak, Türk ekonomisine katkı verilecek, yatırım yapılacak gerekçeleriyle,
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devletin, milletin malını, hiçbir kişi veya kuruma bedava verme hakkına sahip değiliz; aslında,
alanlar da kabul etme hakkına sahip değildir. Bu arazinin tahsis edilme biçimi, tahsis edenlere ne ka
dar yakışmamışsa, tahsisi talep ve kabul eden holdinge de yakışmamıştır. Yıllardır takdir duygula
rımızı dile getirmekten kaçınmadığımız bir grubun böyle bir bağışı içine sindirip kabul edebilme
si, olayın bir başka boyutudur. Verenlerde alanlar da, arazinin gerçek sahibi olan Türk Milletinin
önünde mahcup duruma düşmüşlerdir. Bu mahcubiyet, bir süre devam edecektir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu örnekleri, görüşmekte olduğumuz yasa tasarısı yürür
lüğe girdikten sonra, aynı yanlışlıkların sürdürül memesi için anlatmaya çalıştım.
Bakınız, yasayı uygulama hazırlıklarını yapacak olan Tekel'den sorumlu Sayın Devlet Baka
nı, Karadeniz yol ihalesinden sonra ne diyor : "Hiç kimseyi mağdur etmedik." Kimi mağdur etme
diniz; kendi yöntemlerinizle ihaleye davet ettiğiniz müteahhitleri.
Sayın Bakan, sizin göreviniz, müteahhitleri mağdur etmemek değildir. Göreviniz, devleti ve
devletin aslî sahibi olan milleti mağdur etmemektir, onların hakkını korumaktır.
Bu yasayla alacağınız yetkiyle, tuz kaynaklarımızı işletmek için başvuran firmaları mağdur et
meme anlayışıyla değil de ülkemiz ekonomisine en iyi katkıyı verebilecek şekilde uygulamalar
yapmanız dileğiyle, tasarının hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum.
(CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Büyükcengiz.
ANAP Grubu adına Sayın Mehmet Keçeciler; buyurun.
Süreniz 20 dakikadır.
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Tuz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde söz almış bulunu
yorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Aslında, gecikmiş bir işi tamamlıyoruz. Tuz tekeli, gerçekten, bugünün Türkiycsindc, bugün
kü ekonomik anlayışlar içerisinde, oldukça düşündürücü olması icap eden bir husustur. Türkiye'de,
sigara üzerinde tekel kalkmış da, tuz üzerindeki tekeli kaldırmamışız. Bu, gerçekten, bir an evvel
yapılması icap eden, daha önce gerçekleşmesi icap eden bir iştir, geç kalmış bir iştir. Dolayısıyla,
55 inci Hükümete, konuyu buraya taşıyan Sayın Bakana huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, tuz, benden evvelki konuşmacıların da ifade ettiği gibi, kimya sanayiin
de çok önemli bir hammaddedir. Türkiyemiz de tuz kaynakları bakımından çok zengindir. Bu kay
nakları en verimli şekilde, eh güzel şekilde kullanmak mecburiyetindeyiz. Hele, elimizde, Tuz Gö
lü gibi, dünyada, sadece -birisi Türkiye'de- iki yerde bulunan bir tabiî kaynağımız vardır. Türki
ye'deki tuz üretiminin yüzde 65'i bu gölden sağlanmaktadır. Bu itibarla, bu gölden, çök daha fazla
tuz temin edebiliriz, bunu ihraç edebiliriz, dünyaya satabiliriz ve dünyadaki bütün kaynaklarla en
iyi şekilde rekabet edebiliriz.
Tuzda tekel olur mu?.. Şu anda, eğer, vatandaş gitse, Tuz Gölünden bir kamyon tuz yiiklcse,
götürürken yakalasalar, kamyonu da müsadere ederler. Bu kadar geride kalmış bir mevzuatla çalı
şıyoruz. Bu mevzuatı süratle değiştirmemiz lazım. Bunu değiştirmek için huzurumuza bir imkân
gelmiştir, bir fırsat gelmiştir; bu imkânı elbirliğiyle değerlendirmeliyiz.
Artık, hükümetler, devleti ekonomiden çekmelidir, devlet, aslî görevleriyle meşgul olmalıdır.
Üretim işi, özel sektörün işidir. Devlet, adliye gibi, eğitim gibi, sağlık gibi, güvenlik gibi, dışpoli-430-
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tika gibi aslî görevlerine kendisini teksif etmeli; ekonomide, daha ziyade, düzenleyici, tanzim edi
ci, kaide koyucu, kontrol edici bir sıfatın içerisine girmelidir. Dolayısıyla, kanun tasarısı doğrudur,
gelen teklif, doğru bir tekliftir.
Bu vesileyle, Tuz Gölünün bir an evvel kurtarılması gerektiğini de huzurunuzda ifade etmek
istiyorum. Bu konuda, 55 inci Hükümetin çıkardığı bir kararnameden de bahsetmek istiyorum. 55
inci Hükümet, Tuz Gölünün kurtarılması için, çevresindeki bütün arıtma tesislerinin yapılması
amacıyla bir kararname çıkarmıştır; Çevre Bakanlığı, bu kararnameyi dikkatli bir şekilde takip et
mektedir. İnşallah, gerek Konya'dan giden gerekse Şereflikoçhisar'dan giden atıklar tasfiye edildik
ten sonra Tuz Gölüne dökülecek ve böylece, bu millî servetimiz, doğal kaynağımız korunmuş ola
caktır. Bizden evvelki nesillerden aldığımız gibi, kendimizden sonraki nesillere de vermek zorun
dayız. Bugünkü haliyle giderse, 2010 yılından sonra, bu tabiî servet elden çıkacaktır.
O bakımdan, Sayın Bakanımızın bu konudaki gayretlerini biliyorum, kendisine teşekkür edi- yorum; ama, kararnamenin tatbiki konusunda da aynı gayreti göstermesini temenni ediyorum ve bu
tasarıya, Anavatan Partisi Grubu olarak müspet rey vereceğimizi ifade ediyor, tasarıyı getirdiği için
Hükümetimize teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keçeciler.
DYP Grubu adına, Sayın Nafiz Kurt; buyurun.
DYP GRUBU ADINA NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş
larım; Tuz Kanununda değişiklik yapılmasını, Bakanlığım zamanında, ben de, aynen teklif ettim.
Yalnız, Komisyonda iki üç yeri değişmiş.
Bu kanun değişikliği sırasında, Devlet Planlama Teşkilatına yazı yazdım, Tekel Genel Müdür
lüğü ve Bakan olarak. Tekel Genel Müdürlüğünün yazısını, Planlama Teşkilatına, kendi imzamla
gönderdim. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Bakanlığıma bir yazı yazdı; bu yazıyı, aynen,
huzurlarınızda, sayın milletvekillerine okuyacağım. Acaba, Planlamadaki insanların, genel müdür
ve müsteşarların değiştiği gibi, sonradan gelen genel müdür ve müsteşarların fikriyatı da mı değiş
ti, bunu anlamak istiyorum Sayın Bakandan.
Diyor ki : "Başbakan Yardımcılığının 23.5.1997 tarih 9229 kayıt numaralı evrak akış fişi eki
23.5.1997 tarih B02000757-04800 sayılı yazıya cevaptır.
İlgide kayıtlı yazı ekinde, 11.12.1936 Tarih ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun 1 inci Maddesine
Bir, Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı taslağı hakkında Müsteşarlığımızın görüşü talep
edilmektedir."
Aynı kanun tasarısı hakkındaki görüşlerini soruyorum...
"Taslak üzerinde yapılan incelemeden, öngörülen değişiklikte. Tekel Genel Müdürlüğünce
üretim faaliyetlerine son verilmiş verimsiz kaya ve kaynak tuzlarının, mahallî ihtiyaçların karşılan
ması amacıyla, diğer kamu kuruluşlarına devir suretiyle üretime açılmasının amaçlandığı anlaşıl
maktadır. Ancak, bilindiği gibi..."
Sayın Keçeciler, bana da teşekkür etmeniz lazım; bunu, ben teklif etmişim.
"...4046 sayılı Özelleştirme Kanununda, KİT'lerin yanı sıra..genel ve katma bütçeli kuruluşlar,
belediyeler ve il özel idarelerine ait ticarî işletmelerin ve bunların her türlü iştiraklerindeki payla
rının özelleştirilmesi amacı açık şekilde ifade edilmiş ve özelleştirme uygulamalarında, millî gü
venlik ve kamu yararının gerektirdiği durumlar hariç, kamu kurum ve kuruluşları ve mahallî idare
lere devir yapılmaması hususuna yer verilmiştir.
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Bu çerçevede, söz konusu 11.12.1936 Tarih ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun 1 inci Maddesine
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı taslağı, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunuyla çeliş
mesi nedeniyle uygun görülmemiştir."
Şimdi, aynı kanun tasarısını Devlet Planlama Teşkilatı uygun görmüyor. Ben, bu kanun tasa
rısını gayet zevkle, neşeyle sevk etmiştim; çünkü, Türkiye'de, tuz ocaklarının ve tuz göllerinin du
rumu -üstelik de yatırım yapamadığımıza göre- o zaman faciaydı, yine facia; kurtulmuş bir şey yok.
Belediyeler ve özel idarelere devri hususunda çok çalıştım ve bazılarını -güneydoğuda- verdim ve
çok tuz ocaklarını kapattım. Bu, arkadaşlarımız tarafından da, o zaman, tenkit edildi; ama, kapan
masında çok fayda vardı. Sayın Başkan da o zaman bu işin içerisindeydi. Sayın Başkanımın da var
dı, onu da kapattım. Tunceli'de iki tane tuz ocağını kapattım.
Şimdi, bunu...
CEMAL KÜLAHLI (Bursa) - Sayın Başkanın da tuz ocağı varmış!
NAFİZ KURT (Devamla) - Sayın Başkanın tuz ocağı değil, Tunceli'nin tuz ocağı vardı.
BAŞKAN - Zaten, kişilerin tuz ocağı olmadığı belli yani.
NAFİZ KURT (Devamla) - Planlamanın bu yazısına göre, bu kanun tasarısını, acaba, Sayın
Bakan, Planlamaya yazmış, yeni bir görüş almış mı? Noksan bir şey yapmayalım; çünkü, sonra, bu
nu bozarlar, bu kanun geçerli sayılmaz, geçerliliği olmaz. Almamışsa, bunu erteleyelim, yeni
bir görüş alalım, Planlamanın fikriyatı veya zikriyatı değişmişse, o yazı müspetse, onu da ka
bul edelim.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kurt.
Yalnız, burada kabul edilen kanunların Planlamanın uygun görüş bildirip bildirmemesiyle il
gisi yok; yasama yetkisi bizde, Planlama, menfi cevap verebilir.
Peki, teşekkür ederim.
Sayın milletvekilleri, gündüz mesaimizin dolmasına az bir süre kalmıştır; bu itibarla, saat
20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati: 18.48

O
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 20.00
BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ
KÂTİP ÜYELER : Levent Mıstıkoglu (Hatay), Abdulhaluk Mutlu (Bitlis)

0

_

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 129 uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum.
Sayın milletvekilleri, 492 sıra sayılı, Tuz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz.
Bilindiği üzere, daha önce, bu tasarı üzerinde Fazilet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Anava
tan Partisi ve Doğru Yol Partisi Grupları söz almışlardı.
VIII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
9. — Tuz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/696) (S, Sayısı: 492) (Devam)
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Şimdi, gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok.
Şahsı adına, Sayın Ersönmez Yarbay; buyurun.
Süreniz 10 dakika Sayın Yarbay.
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan
kanun tasarısının.1 inci maddesinin ilk fıkrası olumludur; çünkü, Türkiye'de üretilen tuzun yüzde
2'si kaynak tuzu, yüzde 3'ü de kayatuzudur; dolayısıyla, maddenin ilk fıkrasında getirilen, tuz üre
timinin yüzde 5'lik bir bölümünün özel şahıslara, şirketlere devredilmesinde herhangi bir sakınca
yoktur; belki, özellikle, kapatılan işletmeler için, tuzlalar için de faydalı bir adım olarak değerlen
dirilebilir; ancak, maddenin ikinci fıkrası tamamen Anayasaya aykırıdır. Anayasaya aykırı olan bu
kanun tasarısı, bu Meclisten geçmez diye düşünüyorum; çünkü, Anayasanın 168 inci maddesinde
"Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletil
mesi hakkı Devlete aittir" hükmü yer almakta "Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tü
zelkişilere devredebilir. Hangi tabiî servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin gerçek ve
tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun açık iz
nine bağlıdır" denilmektedir. Burada "yabancılar" demiyor; maddenin ikinci fıkrasında "yabancı
lar" diyor ve bu tuz tekelinin devletten alınıp yabancılara açılması... Tekellerden hepimiz korkuyo
ruz. Devlet tekeli deyince, hepimiz korkuyoruz, diyoruz ki, devlet tekellerinden kurtulalım; ancak,
bir başka tekel tehlikesi var : Bu sefer, dünya çapındaki tekeller. Biz, tuz gibi bir ürünün, bir değe
rin, bir tabiî servetin yabancılara peşkeş çekilmesine, bu ürüne yabancıların ortak edilmesine şid
detle karşı olmalıyız; çünkü, Birinci Dünya Savaşı sırasında ve Kurtuluş Savaşı sırasında, hatta
1930'lu yıllara kadar Türkiye'de en çok kıtlığı çekilen mal, tuzdur; bu, tuzun kıt oluşundan değil
pahalı oluşundan kaynaklanıyor, millet alamıyor. Düyunu Umumiyece, Osmanlının batışından son
ra, el konulan gelirler arasında en önemli kaynak da tuzdur. Dolayısıyla, bu tuz olayı yabancıların
eline geçtiği takdirde, aniden bir fiyat artması meydana gelecek ve bu halk yıllarca süründürülccektir. Yabancılarla ortak olunduğu için uluslararası hukuk da devreye girecek, dolayısıyla bunun ye
niden kamulaştırılması da uzun zaman alacaktır diye düşünüyorum.
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1936 yılında, Düyunu Umumiyenin kalkmasından sonra, Tuz Kanunuyla tekel tesis edilmiş,
devlet tekeli kurulmuştur. Daha önce, Düyunu Umumiyenin elinde tuz geliri ve tuz idaresi; ama,
ondan sonra devlet eline geçmiş, 1952 yılında ihraç kaydıyla, zaten serbest bırakılmış; fakat, hiç
kimse ihraç kaydıyla bu tuzu işletmeye talip olmamış. Neden talip olmamış; çünkü, çok kârlı bir
alan değil. Şimdi, özel sektörün bu alana girmesi, özellikle dünya tekellerinin Türkiye'deki tuz kay
naklarına sahip olmak istemesi, Türkiye'nin yeniden bir boyunduruk altına girmesi ve en önemli
kaynağının peşkeş çekilmesi demektir.
Şimdi, bu kanun tasarısı gelmeden önce... Elimde bir gazete kupürü var; gazetede -Sabah Ga
zetesi zannediyorum-deniliyor ki:
"Tekel, tuz tesisini Akzo Nobel'e sattı
Tekel Genel Müdürlüğü, Çamaltı Tuzlasının işletmesinde, Hollandalı 'Akzo-Nobel Chemical
BV grubuyla ile işbirliğine gidiyor. Kurulacak ortak girişim şirketinin yüzde 53 hissesi Akzo Nobel'in olacak. Akzo Nobel hisselerinin yüzde 2'si çalışanlara devredilecek." Zannediyorum yüzde
49'u da Tekelin olacak, buradan öyle anlaşılıyor, Tekelin hissesi belirtilmiyor; ancak, bir şirketin
yüzde 5l'lik hissesine sahip olan bir kuruluş o şirketin yönetimine de sahiptir.
.
Şimdi, kaya tuzlalarının ve kaynak tuzlalarının işletilmesi maliyetlidir; deniz suyundan tuz el
de etmek de çok maliyetlidir; ama, Ankara Şereflikoçhisar Tuz Gölünden tuz elde etmenin hiçbir
maliyeti yoktur. Allah bol miktarda tuz vermiş, Tekel sadece, iş makineleriyle tuzu kamyonlara
yüklüyor, o kadar; devletin maliyeti aşağı yukarı sıfır.
Şimdi, böyle bir kaynağa, bu kanun tasarısıyla birlikte, yabancılar ortak edilecek ve biz, dev
let tekelinden kaçalım derken, bu sefer bir özel sektör tekeline takılacağız diye düşünüyorum. Evet,
kapatılan tuzlalar işletmeye açılmalıdır, yeraltı yerüstü kaynakları değerlendirilmelidir; ancak, Tür
kiye'nin şahsiyeti korunarak, Türk Halkının sadece bu yılki menfaatları değil, önümüzdeki yüzyıl
daki menfaatları da göz önünde tutularak bu kanun çıkarılmalıdır.
Bu kanun çıktığı takdirde, şu anda Çamaltı tuzlası için söz konusu olan bu özelleştirme sırası
hemen bir yıl sonra Tuz Gölüne gelecektir; dolayısıyla, Türkiye, kısa zamanda tuz üzerindeki et
kinliğini kaybedecektir. Biraz önce'de söylediğim gibi, savaşta en çok sıkıntısını çektiğimiz ürün,
tuz olmuştur; bu durum göz önünde bulundurulmalıdır diye düşünüyorum.
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Şereflikoçhisar'a 10 tane daha tuzla yapsınlar, ne mâni
var...
BAŞKAN - Müdahale etmeyin canım...
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - 10 tane daha tuzla yapmaz işte. Şereflikoçhisar'da kaç
tane tuzla yapar; şu anda 3 tuzla var; özel sektör, Şereflikoçhisar'daki 3 tuz işletmesinin 2'sini ka
patır, Türkiye'de tuz tekeli oluşturur, tuz tekeli; başka bir şey oluşturmaz.
Burada Tekelden sorumlu Devlet Bakanımız var... 1986 yılında Şereflikoçhisar'da Kaldırım
tuzla rafine tuz fabrikası bütün makinesi ve ekipmanıyla üretime hazır hale getirilmiştir, hatta işçi
leri bile alınmıştır; ancak, Şereflikoçhisar'da oniki yıldır o makineler çürütülmektedir. Oniki yıldır,
Kaldırım tuzla rafine tuz fabrikası çürütülmektedir. Neden; bazı özel sektör kuruluşları -Billur Tuz,
vesaire- devreye girmişlerdir; orada, devletin milyarlarca liralık yatırım yapmış olduğu makineler
çürümektedir, bunu herkes görebilir.
Hangi partiye mensup olursa olsun, bilhassa Ankara milletvekillerine buradan seslenmek isti
yorum: Şereflikoçhisar Tuz Gölü.için bu konu çok önemli; özel sektör, orada 10 tane, 20 tane tuz
la işletmeye açmaz; o tuzlaların hepsini kapatır, tekel olur, -bugün, devlet, işletmecilere tuzu 5 bin
liradan veriyor- bir anda tuz fiyatları 100 bin liraya fırlar. Bu tehlikeye karşı hepimiz uyanık olmak
zorundayız.
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REFİK ARAŞ (İstanbul) - Ne yapalım?
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Bir diğer konu... Atatürk, büyük bir insan. Konu,Tikir
hürriyetine, düşünce hürriyetine geldiği zaman hemen Atatürkçülük hatırımıza geliyor, o günler ha
tırımıza geliyor, hemen Atatürk'ü hatırlıyoruz; fakat, konu, devletin kaynaklarını peşkeş çekmeye
geldiği zaman, devletin kâr eden kuruluşlarını özelleştirmeye geldiği zaman, Atatürk'ün özellikle
tekel kurduğu konuları özelleştirmeye geldiği zaman, hiçkimse Atatürk'ten bahsetmiyor.
Ben, burada, bu tasarı üzerinde tartışılırken, Atatürk'ün tuz üzerinde neden bir tekel tesis etti
ğinin özellikle düşünülmesini istiyorum; çünkü, bazı kaynaklar bir defa kullanılır, ondan sonra ar
kası gelmez; tuz da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla, tuz ve madenler mutlaka devletin tekeli al
tında kalmalıdır; çünkü, bunlar, bütün toplumun malıdır.
Dünyada, gelişmelere baktığımız zaman, hızla bir tekelleşmeye doğru gidiliyor. Artık, dünya
yı devletler, hükümetler falan idare etmiyor; idare edenler, uluslararası tekelci kuruluşlar. Dolayı
sıyla, uluslararası tekelci kuruluşlara karşı, bağımsızlığımızı koruma açısından, Türkiye olarak,
kendimizi koruma tedbirlerini de alma durumundayız. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" di
ye yazıyor, bu söze de sahip çıkmak durumundayız. Aksi takdirde, bir müddet sonra, uluslararası
tekellerin istemiş olduğu kişiler burada milletvekili olurlar, uluslararası tekellerin istemiş olduğu
partiler hükümet olurlar. O sebeple -Tekel'in ortaklık kurmaya çalıştığı bu Hollandalı kuruluş da,
dünyadaki tuz tekellerinden bir tanesidir- biz, Türkiye'de, bu tekellere karşı gerekli mücadeleyi
yapmak durumundayız diye düşünüyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yarbay.
REFİK ARAŞ (İstanbul) - Ne yapacağımızı söylemedin...
BAŞKAN - Efendim, neyse... Arkadaşımız, kendine göre düşüncelerini söyledi. Aslında, tu
zun en güzeli bizim Pülümür İlçemizde var. Sayın Nafiz Kurt biraz önce söyledi; ben, müdahale
etmek istemedim. Yani, hiçbir çevre kirliliğinin olmadığı, gökyüzünden düşen karın beyazlığında,
en güzel tuz bizim Pülümür'de var; ama, maalesef, dört beş senedir kapattılar; yani, niye kapattılar
bilmiyoruz.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bakan açıklama yapsın Sayın Başkan.
BAŞKAN - Bakan orayı gezmemiş ki, açıklama yapsın canım; nereyi gezecek.
DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Trabzon) - Gezdim, gördüm...
BAŞKAN - Efendim, yerinizden bir şey söyleyecekseniz, söyleyin.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Açıklama yapacakmış, Sayın Başkan.
YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) - Sayın Bakanı davet ettiniz mi, Sayın Başkan?
BAŞKAN - Pülümür'ün tuzlaları, gerçekten, çevre kirliliğine uğramamış, dünyanın en güzel,
en nefis tuzlalarıdır; en güzel beyazlık orada var; ama, maalesef, beş senedir kapalı.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bundan istifade etmek istiyoruz.
BAŞKAN - Bir dakika efendim...
DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, gittim, gezdim, gördüm oraları.
Bu kanun tasarısını getirmemizin sebebi, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki,
halen Tekelin işletemediği tuz yataklarının daha verimli bir şekilde, mahallî idareler ya da özel sek
tör tarafından işletilmesini sağlamaktır; birinci bölümü odur.
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İkinci bölümü de, biraz evvel, Sayın Ersönmez Yarbay'ın söylediği gibi -evet, doğrudur- Hol
landa'nın, dünyanın en büyük tuz firmalarından biri olan Akzo-Nobel firması, Tekel idaresine bir
teklif yapmıştır; İzmir-Çamaltı'nda ortak yatırım yapmak suretiyle, 500 bin ton olan üretimi 1 mil
yon tona çıkaralım ve artan miktarı da bize satın diyorlar; ama, bu Tuz Kanunu nedeniyle yapamı
yoruz; yani, bugün, artık, her şeyin özelleştiği bir devirde, tuz tekeli, doğrusunu isterseniz, serbest
piyasa ekonomisiyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır.
Konya'daki, daha doğrusu, Tuz Golüyle ilgili bir hususu Yüce Heyetinize açıklamak istiyo
rum. Tuz Gölünün asıl problemi kirliliktir ve Tuz Gölünde -ister özel olsun ister serbest olsun, iş
letmesini kim yaparsa yapsın- o kirlilik devam ettiği müddetçe, birkaç sene sonra, oradan yenile
cek tuz almak mümkün değildir. Bunu gören Hükümetimiz -ben, geçen sene Hükümet adına oraya
gittiğim de, orasıyla ilgili bir proje geliştirdim- Başbakanlık Müsteşarlığının başkanlığında bir ko
misyon kurdu. Devlet Su İşleri, İller Bankası, Konya Belediyesi ve Tekelden oluşan, Başbakanlık
Müsteşarlığının başkanlığındaki komisyon marifetiyle, Tuz Gölüne akan kirli suların arıtılması ve
bu suların sulama işinde kullanılması için, yaklaşık 70 milyon dolarlık bir proje geliştirdik ve Ba
kanlar Kurulu kararını çıkardık; yakında, Çevre Bakanlığı bu projeyi ihale edecektir.
SAFFET ARIKANBEDÜK (Ankara)-Koçhisar'da değil mi?
DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Devamla) - Evet, Koçhisar'da.
Böylece, Tuz Gölünün tüm kirliliği önlenecektir. Bu proje, şu anda, sararmış olan o rengi tek
rar beyaza döndürmek ve oraya akan kirli sulan tarımda sulama amaçlı kullanmak için, çok hayır
lı ve fevkalade önemli, çevreci bir projedir. O proje gerçekleştiği takdirde, Tuz Gölünde, üretimle
değil, sırayla, rasgele, tuz alıp kullanmak mümkündür. Bugün ise, biz, Tuz Gölünün içerisinde tuz
üretimi yapmak zorunda kalıyoruz; çünkü, fevkalade kirlilik var, ondan korunmak için, Tekelin,
her yıl birkaç trilyon liralık yatırım yapma mecburiyeti var. Şimdi, biz de o işten kurtulacağız. Hat
ta, ben "o projenin yarısını Tekel finanse etse de, yine kârlıdır" dedim, baştan işe öyle girdim; ama,
sonunda, işi, dış kredili olarak Çevre Bakanlığına havale etmiş olduk.
Bu, fevkalade önemli. Eğer, Yüce Heyetiniz takdir buyurur oy verirse, bu tasarı kanunlaşırsa,
İzmir-Çamaltı'nda, Hollanda'nın Akzo-Nobel firmasıyla ortak bir tuz tesisi -ortak bir şirket- kura
cağız; oradaki üretimimiz 1 milyon tonun üzerine çıkacak, yani, 500 bin ton ilave üretim yapaca
ğız ve ilave üretimimizi de o firma alacak, ihraç etmiş olacağız; fevkalade hayırlı bir iştir.
Ayrıca, Sayın Başkanın da söylediği gibi, Tunceli'de, Siirt'te, Erzurum'da, Kars'ta, pek çok
yerde, şu anda, kapatmak zorunda kaldığımız tuzlaları da, bu tasarı kanunlaştığı takdirde, Özel sek
tör ya da mahallî idareler -örneğin muhtarlıklar, köy heyetleri veya özel idare- vasıtasıyla işletme
imkânımız doğacaktır.
Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki konuşmalar bitmiştir.
TURHAN GÜVEN (İçel) - Zaten, şu anda, ihraç kaydıyla tuz üretimi yok mu efendim? Ken
di gerekçelerinde, ihraç kaydıyla da olsa talep olmadığını ifade ettiler; ama, şimdi "bu tasarı kanun
laştığı takdirde ihracat sağlanacaktır" dediler; o bakımdan söyledim.
BAŞKAN - Neyse, onlar teknik konular.
DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Trabzon) - "İhraç kaydıyla" yok...
BAŞKAN - Yok... Peki.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Maddclcrc'gcçilmesi kabul edilmiştir.
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1 inci maddeyi okutuyorum:
TUZ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI
MADDE 1. - 11.12.1936 tarihli ve 3078 sayılı Tuz Kanununun değişik 1 inci maddesine aşa
ğıdaki fıkralar eklenmiştir.
"Tekel İdaresince hiç işletilmemiş veya işletilmesinden vazgeçilmiş kaya ve kaynak tuzlaları
nın, bu İdarece belirlenecek usul ve esaslar dahilinde mahallî ihtiyaçların karşılanması amacıyla
gerçek veya tüzelkişilerce işletilmelerine, Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilebilir.
Tekel İdaresi, her türlü tuzlaların işletilmesi görevini, Bakanlar Kurulundan izin alınmak ve
süresi 40 yılı geçmemek kaydıyla, gerekirse yabancıların da dahil olacağı, bağlı ortaklıklar veya iş
tirakler teşkil etmek suretiyle de yerine getirebilir."
BAŞKAN - Madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına, Gaziantep Milletvekili Sayın Kah
raman Emmioğlu;
Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar)
Süreniz 10 dakika Sayın Emmioğlu.
FP GRUBU ADINA KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; hepinizi, Grubum ve şahsım adına selamlıyorum.
Tuzdan bahsediyoruz. Tuz, hakikaten, dilimize birçok deyimlerle girmiş olan bir madde. "Tu
zu kuru" gibi "ya tuz da kokarsa ne olacak" gibi "hanım tuz dedi, benim kalbim cız dedi" gibi bir
yığın deyimlerin temelini hep tuz teşkil eder. Tuz, gerçekten çok önemli bir madde; insan vücudu
için de fevkalade ehemmiyetli olduğu için, bir zamanlar tuz savaşları verildi ve tuzla dolu olan ge
milerin yoldan çevrilip korsanlar marifetiyle alınması, geçmişte çok olağan işlerdendi. Bu kadar
önemli olan bir konunun, o senelerde, özellikle 1936 senesinde, elbette, devlet tarafından işletilme
si de normaldi; ama, sene artık 1936 değil, sene 1998 ve bu devrede, artık ne bu şekilde korsanlık
vakıası ne de tuz konusunda çok büyük sıkıntımız mevcut. Şu anda bütün dünya liberalleşmeye
doğru gidiyor, sınırlar, bu konuda, bir noktada kalkmış oluyor ve ticaret artıyor.
Bir zamanlar "ihracat" denildiği zaman, özellikle hammadde ihracatında hele cevher ihraç et
tiğiniz zaman "Türkiye, toprağını dışarıya satıyor" diyenler vardı; bugün, artık böyle bir şeyi söy
lemek, komiklikten başka bir şey değildir ve artık, tuz da bu meyandadır; tuz da, elbette iyi işleti
lecektir ve satılacaktır; bu işin başka yolu yoktur. En iyi şekilde işletme yapılacaktır. En iyi şekil
de işletme dediğimiz zaman, devleti bu konuda çok yavan görüyoruz her şey de olduğu gibi.
Evet, aslında, işletmeci de insandır. Eğer iyi insan bulursanız, mesele yoktur. İyi işletmeci bu
lursanız, devlet olsun özel sektör olsun aslında fark etmiyor; ancak, ne var ki, özelleştirmenin teme
linde daima, soygunlar, yolsuzluklar, birtakım sıkıntılar, rüşvetler olduğu için, millet artık, bu gibi
meselelerin devletleştirilmesini arzu etmiyor, biz de etmiyoruz; bunlar artık özelleştirilsin diyoruz.
Kanun tasarısına şöyle bir baktım, Hükümetin teklif ettiği metin enteresan. Hükümetin teklif
ettiği metinde "Tekel İdaresince hiç işletilmemiş veya işletilmesinden vazgeçilmiş kaya ve kaynak
tuzlarının, bu İdarece belirlenecek usul ve esaslar dahilinde mahallî ihtiyaçların karşılanması ama
cıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca..." diye düzenlenmiş. Ben, buradan, Hükümetin bu de
rece devlete bağlılığını anlayamadım. Hani, ANAP'lılar, sizler, bu konuda liberal ekonomi tarafta
rıydınız! Ne yazık ki, burada da tam bir devletçilik göz önünde tutulmuş; ama, Plan ve Bütçe Ko
misyonu, bunun gerçek veya tüzelkişilerce işletilmesine karar vermiş ve kanun tasarısı bu şekilde gel
miş isabetli de olmuş. Aslında, bana göre, tuzun tamamı rahatlıkla özelleştirilmeli; ancak, kontrol açı
sından yine de kritik bir mevzu olması sebebiyle, bu işin devletin kontrolünde olması lazım; ama, bu
kontrolü de, izni de Bakanlar Kuruluna verme gibi, çok çapraşık.bir yola koymamak lazımdı.
ALGAN HAGALOĞLU (İstanbul) - Siz öyle önermişsiniz.
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KAHRAMAN EMMİOĞLU (Devamla) - Bakınız, buçada "Bakanlar Kurulu kararıyla izin ve
rilebilir" denilmektedir. Ben, şahsen buna karşıyım. Bakanlar Kurulu kararıyla değil; burada, bu
işin doğrudan doğruya ilgili bakanlığın izniyle olması lazım. Bununla ilgili bir de önerge verdim;
eğer, kabul ederseniz...
•
Bu maddede, iki defa Bakanlar Kurulu söz konusu edilmiş "Tekel İdaresi, her türlü tuzlaların
işletilmesi görevini, Bakanlar Kurulundan izin alınmak suretiyle" denilmektedir; buna hiç gerek
yok. Bakanlar Kurulu kararı nasıl oluyor; hepimiz biliyoruz ki, ilgili bakanlık, doğrudan doğruya
Bakanlar Kuruluna sevk eder ve diğerlerinin birçokları da -bazıları- okumadan imza eder ve işle
yişin de böylece zorlaştırılması temin edilmiş olur bir noktada. Halbuki, bana göre, bakanlık doğ
rudan doğruya gereken incelemeleri yapar; zaten, konular Meclisimizde denetleniyor...
Diyelim ki, aynı zamanda bir yeri verdi; Tuz Gölünde üç tane değil, beş tane... Eğer temizle
nirse, orada, on tane tuz üretim sahası açılacak, her birini bir firmaya verecek; rekabetin olmasını
da mutlaka sağlamak lazım. Zaten Rekabet Kurulumuz da var, o da, elbette, gereken titizliği gös
terecektir.
Tekeli kaldırmak mecburiyetindeyiz. Tekelin yalnız tuzunu değil, her şeyini kaldırmamız la
zım. Tekeli kaldırdık; ama, yeni tekeller meydana getirmemeye de özen göstermeliyiz; yani, özel
sektörde, bunu, tamamen bir iki firmaya verip veya içten gizli akrabalıklarla yalnız bir firmanın
elinde tutulmasına da mutlaka mani olmamız lazım.
AYHAN GÜREL (Samsun) - Yan çizmeyin, lütfen, destekleyin, bitirelim ve çıkaralım.
KAHRAMAN EMMİOĞLU (Devamla) - Efendim, yine söylüyorum, bu kanunun çıkarılma
sında geç kalınmıştır; keşke çok daha önce çıkarılsaydı. Zira, özellikle Güneydoğu Anadolu Böl
gesinde, Doğu Anadolu Bölgesindeki -demin Bakan Beyin de söylediği gibi- birçok tuz kaynakla
rımız, maalesef, tam olarak milletin yararına arz edilmeden durmaktadır, duran bir malın hiçbiri
mize faydası yoktur; elbette işletilmelidir ve elbette bunların rantabl işletilmesi lazımdır. Öyle tuz
sahaları vardır ki, üç dört kişi beraberce gelir -bunun için Bakanlar Kuruluna ne gerek var- icap
ederse, mahallî yöreden, validen gereken izni alır -çünkü, bakan, bu gibi ufak yetkilerini valiye
devretmiştir- ve oradaki tuz meselesini halledebilir. Bu şekilde işleyiş çok hızlı olur ve tuzla ilgili
olan bütün sahaların da rahatlıkla işletilmesi temin olunur.
Şunu da ifade etmek .istiyorum: Hakikaten, tuz kaynaklarının iyi işletilmesi ve özelleştirilme
si ihracat için de uygun bir vasat meydana getirecek. Bununla ilgili, icap ediyorsa, bazı konularda,
bizim mahallî idareler ile oradaki şahısların müştereken yaptığı çalışmalara da devletin bazı katkı
larda bulunarak, onlara yol göstererek, onların bazı teknik problemlerine de yardımcı olarak, işle
tilip, tuz miktarının artırılmasını ve ihracatını da mutlaka desteklemeliyiz; başka çaremiz yoktur.
Sayın milletvekilleri, ben, birazcık da bu özelleştirmenin çok sakat şekilde geliştiğini görüyo
rum, bu konuda da birkaç söz söylemek istiyorum. Evet, özelleştirme lazım; ancak, bu özelleştir
mede, yüzgörümlülük olarak, yani, şeffaflığı âdet yerini bulsun diye yapmamak lazım. Son özel
leştirme hadiseleri, gerçekten sıkıntılar meydana getirmiştir. Petrol Ofisinin özelleştirilmesi ger
çekten bir sıkıntıdır. Baştan, sizlerin, firma seçimini yaparken, onunla ilgili kriterleri doğru dürüst
koymanız lazımdı; ama, koymadınız. Belki, neticede, sizin arzu ettiğiniz şekilde firmalar gelmeye
bilir; ama, adaletli bir ihalenin yapılması için, baştan, sizin, bu konudaki kriterleri net olarak orta
ya koymanız lazımdı; böylesi bir özeleştirme, bana göre, şaibe altında kalmaktır.
ERDOĞAN TOPRAK (İstanbul) - Petrolle tuzu karıştırma.

. '
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KAHRAMAN EMMİOĞLU (Devamla) - Şunun için söylüyorum: Aynı durum tuz için de
yapılmasın. Mesela, tuz için demin ne söyledim ben; Bakana verilsin bu yetki, çok daha liberal bir
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görüş; ama, Bakan Bey bu yetkisini kullanırken, bir yeri devletten devrederken, ihalede, gerçekten
açıklık olsun. Öyle, âdet yerini bulsun diye, sırf ekranlarda görünen bir şeffaflık değil, gerçek ma
nada bir şeffaflık olsun. Bunlardan ders almamız gerekir; eğer, bunlardan ders almamışsak... İleri
de, Bakanlar Kurulu kararıyla da olsa, Bakan da olsa, belli çevrelere, parti yandaşlarına veyahut...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Emmioğlu, süreniz bitti; ama, size 1 dakika eksüre vereyim ve o I dakika
içerisinde bitirin.
KAHRAMAN EMMİOĞLU (Devamla) - ...kendilerine bir zamanlar yardım etmiş, iktidara
gelmelerine katkıda bulunmuş olanlara verme şeklinde olmasın diyorum. Bütün mesele budur ve
deminki hususu anlatmamın da sebebi, burada, onun bir miyar olmasıdır.
Bu Kanunu, bu maddesindeki değişiklikle beraber benimsediğimizi ifade ediyor, hepinizi hür
metle selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Emmioğlu.
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir.
İki önerge var...
TURHAN GÜVEN (İçel) - Bitmedi Sayın Başkan, grup adına konuşacağım.
BAŞKAN - Efendim, konuşun; siz bizden talep ettiniz de, biz ret mi ettik yani.
Arkadaşlar, bizden söz talebinde bulunmayan arkadaşları tahrik edip, gelin konuşun diyemem yani.
Kim konuşacak?
TURHAN GÜVEN (İçel) - Ben konuşacağım efendim.
BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Turhan Güven; buyurun.
DYP GRUBU ADINA TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he
pinize iyi akşamlar diliyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Gerçi, milletin artık ağzının tadı tuzu kalmadı sayenizde; ama, Tuz Kanununda değişiklik ya
pan bir tasarı getirdiniz; yapılan iyileştirmeler nedeniyle. Doğru Yol Partisi olarak, bu tasarıya des
tek olacağımızı ifade etmek isterim. (ANAP sıralarından alkışlar)
Sayın Başkan, biraz evvelki beyanlardan anladığım kadarıyla, burada, özelleştirme değil, ki
raya vermek suretiyle özel sektörün de bu tuz üretimine katkıda bulunmasını sağlamak amaçlan
mıştır; ancak, zaten, 1936 yılında çıkan Tuz Kanunundan sonra, 1952 yılında; yani, Demokrat Par
tinin hükümet olduğu ilk dönemlerde, bu Kanunda bir değişiklik yapılmış ve bu tuz üretiminin, sa
dece ihraç amacıyla, özel sektör tarafından da yapılabileceği hususu gündeme getirilmiş, kanunlaş
mıştır; ama, gerekçede açıklandığı üzere, bunun, 1952 yılından 1997 yılının son ayına kadar pek
gerçekleşmediği ifade edilmektedir; ama, biraz evvel Sayın Bakan "bu tasarı yasalaştığı takdirde
ihracat sağlanacaktır" diye bir ifade kullandığı için, onu düzeltmek zaruretini hissediyorum; bu, bu
Kanunda vardır; ama, demek ki, talep olmamıştır ve bu talebi artırmak, gerçekleştirmek maksadıy
la bir değişiklik getirilmiştir.
Olay, yalnız, tuzun ihracatının desteklenmesi, üretiminin artırılması keyfiyeti değil gibi görü
lüyor. Türkiye'de, 1980'li yıllarda, yine bu salonda yapılan görüşmeleri iyice hatırlı yorum; o dö
nemde de, Tuz Gölünün temizlenmesi, kirlilikten arındırılması keyfiyeti gündeme getirilmişti ve
daha sonra 1983 yılında yapılan seçimlerde Halkçı Partiden milletvekili olan çok değerli -Allah
rahmet eylesin bir profesör arkadaşımız Mahmut Hoca, şu kürsüye, Tuz Gölünün arındırılması yö
nünde, birtakım kirlilik belgeleri getirmişti; ama, olay şuradan kaynaklanıyordu; demek ki,
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1981'dcn bu tarafa, 1982'den bu tarafa, Tuz Gölü üzerinde, gerekli arıtma tesisleri, gerekli işlemler
pek yapılmış değildir. Bu nedenle, umut ederim ki, özel sektörün buradaki katkılarıyla birlikte bu
arıtma işlemleri tamamlanır ve üretim, gerçekten, sağlıklı, temiz ve millete yakışır bir seviyeye
doğru götürülür.
Tuz, Türkiye'de, aslında, gerçekten, çok önemli bir ihtiyaç maddesidir -özellikle, hayvancılık
ta- üretilmediği dönemlerde değil de, az üretimin olduğu dönemlerde, gerçekten, büyük sıkıntılara
duçar kılındığı da bir gerçektir; ama, bugün, acaba, aciliyeti olup olmadığı tartışılabilecek durum
da olan bu kanun çıkmazsa, bu üretim çoğalmayacak.mıdır? Bu kadar kanun tasarısı arasında tam
yedi aydır Meclis gündeminde yer alan, 1997'nin son günlerinde Plan ve Bütçe Komisyonundan
geçerek Genel Kurul gündemine giren bu kanun tasarısının, böyle, birdenbire aciliyet kesbederek
buraya geldiğini anlamak da pek mümkün değildir. Eğer, aciliyeti varsa, yedi aydır niye tuttunuz?
Ehemmi mUhimmc tercih ediyorsanız, tuz işi diğer konulardan daha mı mühimdir; onu da bilmek
te yarar görmekteyiz.
Değerli arkadaşlarım, aslında, gündemi, çıkmayacak maddelerle veya birtakım kişilere birta
kım imkânlar sağlamayı gerektiren maddelerle, kanun tasarılarıyla doldurmasaydınız, herhalde, bu
tuz kanunu tasarısı, çok önceden bu Mecliste görüşülür ve ihtiyaca binaen de çıkarılırdı; ama,
RTÜK Yasası gibi tasarıları getirdiğiniz sürece de... Bu kadar önemli gördüğünüz bu kanun tasarı
sı, işte, bakın, ancak yedi ay sonra huzurunuza gelmiştir.
Söylemek istediğimiz şudur: Siz, doğru tercihlerinizi yapınız; biz, size lazım gelen desteği her
zaman vermeye hazırız.
Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güven.
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
İki önerge vardır; geliş sırasına göre okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 492 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ediyoruz.
Madde 1.- 11.12.1936 tarihli ve 3078 sayılı Tuz Kanununun değişik 1 inci maddesine aşağı
daki fıkralar eklenmiştir.
Tekel İdaresince hiç işletilmemiş veya işletilmesinden vazgeçilmiş, kaya ve kaynak tuzlarının,
bu İdarece belirlenecek usul ve esaslar dahilinde mahallî ihtiyaçların karşılanması amacıyla, ger
çek ve tüzelkişilerce işletilmelerine, Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilebilir.
Tekel İdaresi, göl tuzu hariç, kaya, kaynak ve deniz tuzlalarının işletilmesi görevini, Bakanlar
Kurulundan izin alınmak ve süresi 25 yılı geçmemek kaydıyla, gerçek ve tüzelkişilerce yerine ge
tirebilir.
Ersönmez Yarbay
Ankara

Ahmet Bilge
Ankara
Rıza Ulucak
Ankara

Abdullah Arslan
Tokat

BAŞKAN - Öteki önergeyi okutuyorum :
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
492 sıra sayılı Tuz Kanunun 1 inci maddesindeki "Bakanlar Kurulu" yerine "ilgili Bakanlık"
ibaresinin konulmasını arz ve teklif ediyoruz.
Kahraman Emmioğlu
Gaziantep

İsmail İlhan Sungur
Trabzon

Mustafa Yünlüoğlıı
Bolu

Ahmet Aydın

Muhammet Polat

Latif Öztek

Siirt

Aydın

Samsun

BAŞKAN - Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre okutup, işleme koyacağım:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 492 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ediyoruz.
Madde 1.- 11.12.1936 tarihli ve 3078 sayılı Tuz Kanununun değişik 1 inci maddesine aşağı
daki fıkralar eklenmiştir.
Tekel İdaresince hiç işletilmemiş veya işletilmesinden vazgeçilmiş, kaya ve kaynak tuzlarının,
bu İdarece belirlenecek usul ve esaslar dahilinde mahallî ihtiyaçların karşılanması amacıyla, ger
çek ve tüzelkişilerce işletilmelerine, Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilebilir.
Tekel İdaresi, göl tuzu hariç, kaya, kaynak ve deniz tuzlalarının işletilmesi görevini, Bakanlar
Kurulundan izin alınmak ve süresi 25 yılı geçmemek kaydıyla, gerçek ve tüzelkişilerce yerine ge
tirebilir."
Ersönmez Yarbay (Ankara)
ve arkadaşları
BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ METİN ŞAHİN (Antalya) - Katılmı
yoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Hükümet?..
DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, iki önerge var; ikisi de Sayın Fa
zilet Partili milletvekili arkadaşlar tarafından verilmiş. Birisi yetkiyi daraltmak istiyor; birisi geniş
letmek istiyor. En iyisi, biz, olduğu gibi bırakalım.
BAŞKAN - Ama, genişlettikleri bir...
DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Trabzon) - Yani, birisi, Bakanlar Kuruluna verilen yetkiyi
sadece bir bakana vermek istiyor; birisi, hepten Anayasaya aykırıdır diyor. Bence, biz, eski metin
de devam etsek daha doğru olur. Katılamıyorum.
BAŞKAN - Hayır, bu önergede, göl tuzu hariç tutuluyor. Yani, göl tuzunu devlet işletsin di
yorlar.
DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Trabzon) - Yalnız, orada başka şey var; sene kısıtlanmış
ve bir de "göl tuzu" denilmiş.
Hayır, katılamıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Neyse... •"
Önerge sahipleri?..
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, bir şey söyleyebilir miyim yerimden?
BAŞKAN - Siz önergeyle...
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hayır, önergeyle alakalı değil. Sayın Bakan bir ifade kullan
dı. Fazilet Partili milletvekili arkadaşlarımızın, elbette, farklı konularda farklı önerge vermeleri ga
yet doğal.
BAŞKAN - Partiyi bağlamaz ki; milletvekilinin bağımsızlığı var.
DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Trabzon) - Eleştirmedim.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Bakan, bunu, âdeta bir tezat gibi takdim etti. Elbette, ar
kadaşlarımızın bir kısmı öyle düşünmüş, diğer bir kısmı da böyle düşünmüştür. Düzeltmek istiyorum.
BAŞKAN - Hayır, tezat da yok Sayın Kapusuz.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Hayır efendim, öyle dediler.
DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, ben eleştirmedim; dedim ki : Bi
risi bir tarafta; birisi bir tarafta, biz yine ortada kalalım.
BAŞKAN - Tabiî, tabiî... Ortada kalacak bir şey yok.
Önergenizi izah etmek üzere, Sayın Yarbay, buyurun efendim.
Süreniz 5 dakikadır.
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan
kanun tasarısının 1 inci maddesinin birinci fıkrasına daha önce katıldığımı ifade etmiştim.
Türkiye'de üretilen tuzun yüzde 2'si kaynak tuzu, yüzde 3'ü de kayatuzudur. Dolayısıyla, bi'raz önce Sayın Bakanın bahsettiği ve bu tasarının gerekçesinde de bahsedildiği gibi, bu kapatılan
kaynaklar, tuz işletmelerinin sadece yüzde 5'ini kapsıyor, üretimin yüzde 5'ini kapsıyor. Dolayısıy
la, Türkiye'de üretilen tuzun yüzde 25'i deniz suyundan elde ediliyor, yüzde 70'i de Tuz Gölünden
elde ediliyor. Tuz Gölünden tuzun elde edilmesinde herhangi bir maliyet yok; tuz, iş makineleriy
le kamyonlara yükleniyor; ama, deniz suyundan elde edilen tuzun belirli bir maliyeti var; maliyeti
olduğu için, belki, işletmede birtakım sıkıntıları var. Dolayısıyla, benim vermiş olduğum önerge
nin mahiyeti, Tuz Gölünün, bu özelleştirmede, kapsam dışında tutulmasıdır; yani, hiç olmazsa, hiç
bir maliyeti olmayan -sıfır maliyetli- bir tuz işletmesinin devletin elinde kalması, deniz suyundan
elde edilen tuz işletmelerinin gerçek ve tüzel kişilere verilmesidir ve bunun da -40 yıl uzun bir sü
re bence- belli bir süre verilmesidir.
Burada, şu yanlışlığa düşmeyelim : Fazilet Partisi, belirli konularda, özelleştirmeye tabiî ki ta
raftar; ama, Türkiye'de bir özelleştirme modası gidiyor; ne gelirse önümüze, hemen özelleştirelim...
Bir müddet sonra, bu Meclis, birçok konuda "hata yaptım" diyecek; mesela telefon konusunda ha
ta yaptım" diyecek ve özelleştirdiği o telefonu bir müddet sonra, yeniden kam ulaştıracaktır. Onun
için, bu modalar gelip geçicidir. Biz, ülkenin menfaatlarını göz önünde tutmak zorundayız. Dola
yısıyla, vermiş olduğumuz değişiklik önergesinde, Tuz Gölünün bu konudan istisna tutulması ve
devlete trilyonlarca lira kazandıran Tuz.Gölünün devletin elinde kalmasında çok büyük fayda var.
Türkiye Cumhuriyeti tekelinden kaçalım derken, bir Hollanda tekeline takılmayalım. "Hangi tekel
daha iyidir; devlet tekeli mi daha iyidir, özel sektör tekeli mi daha iyidir" diye sorduğumuz zaman,
devlet tekeli bu millet için daha iyidir, özel sektör tekeli daha iyi değildir. Çünkü, bugünkü enflas
yonun temelinde tekellerin büyük payı var; yoksa, Türkiye'de, yeterli miktarda üretim de var, ye
terli miktarda kalite de var; ama, tekel olan firmalar, kendi aralarında anlaşarak fiyatları yükselti
yorlar. Yakında tuz da aynı akıbete maruz kalacaktır. Tuz Gölü burada kapsam dışı bırakılmazsa, Tür
kiye'deki İnsanlar, çok yakın bir zamanda, çok pahalı tuz yemek zorunda kalacaktır.
O sebeple, önergemizin desteklenmesini istiyor, hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yarbay.
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
FİKRET KARABEKMEZ (Malatya) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz efen
dim.BAŞKAN - Kabul edenler dedim artık...
Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir.
FİKRET KARABEKMEZ (Malatya) - Karar yetersayısının aranılmasını istedik...
BAŞKAN - Bundan sonra isterseniz, işleme koyayım.
Sayın Yarbay, siz, gerçekten, bu işi, çok hüsnüniyetle takip ediyorsunuz. Bana göre, bunu, Ba
kanlar Kurulundan alıp da bakana vermek daha tehlikeli.
Yani, bakın, görüyorsunuz...
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Ben bakana verilmesini savunmadım zaten.
BAŞKAN - Hayır, hayır... Anladım da, bu kadar çok hayatî bir konuda...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Başka bir arkadaş o.
BAŞKAN - Hayır, hayır... Bir şey söylüyorum.
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Ben değilim.
BAŞKAN - Pardon, Sayın Emmioğlu mu dedi?
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Evet.
BAŞKAN - Peki, o önergeyi okutayım da... Yani, bir yandan arkadaşın dediği doğru da... Tuz
üretiminin yüzde 70'ini Tuz Gölünden elde ediyoruz; bunu getirip özel bir şirkete peşkeş çektirmeme...
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - O konu diğer önergede var.
BAŞKAN - Peki; bir bakalım.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
492 sıra sayılı Tuz Kanununun 1 inci maddesindeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi yerine "ilgili
bakanlık" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ediyoruz.
Kahraman Emmioğlu (Gaziantep)
ve arkadaşları

•

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ METİN ŞAHİN (Antalya) - Katılmı
yoruz efendim.
BAŞKAN - Hükümet?..
DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Trabzon) - Yüce Heyetin takdirine sunuyorum.
FİKRET KARABEKMEZ (Malatya) - Sayın Başkan, burada, karar yetersayısının aranmasını
isteme hakkımız yok mu?!.
BAŞKAN -Tamam efendim, var da, sonradan söylediniz.
FİKRET KARABEKMEZ (Malatya) - Sonradan söylemedik.
BAŞKAN - Canım, zamanında isteyin. Meclise ara sıra devam ettiğiniz zaman, bu usul hata
sını yapıyorsunuz.
Canım, şimdi isteyin işte...
FİKRET KARABEKMEZ (Malatya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz.
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Sayın Emmioğlu, buyurun.
KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; deminki konuş
mamda da ifade ettiğim gibi, ben, meselenin Bakanlar Kuruluna değil de, doğrudan doğruya Ba
kana verilmesini arzu ediyorum dedim. Bunun gerekçesini de, aslında, yakın zamanda olan hadi
seyle gözler önüne sermek mümkün: Ha Bakanlar Kurulu, ha Bakan... Neden?.. İşte, Bakanlar Ku
rulu kararıyla SEKA arazisi gitti; ne oldu yani?!. Demek ki...
AYHAN GÜREL (Samsun) - Saptırma şimdi...
KAHRAMAN EMMİOĞLU (Devamla) - Saptırma değil...
Efendim, bakınız, eğer yapılmak istenirse, Bakanlar Kurulu kararıyla da yolsuzluk yapılır,
Bakan kararıyla da yapılır.
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Doğrudur.
KAHRAMAN EMMİOĞLU (Devamla) - Bu konuda rahatlık getirelim ki, hızla yürüsün is
tiyorum. Hatta, dedim ki; Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bir yerinde bir tuz havzası var. Bu tuz
havzası için, tutup da Bakanlar Kurulu kararı çıkaracaksınız. Buna gerek yok.
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Doğrudur.
KAHRAMAN EMMİOĞLU (Devamla) - Bunu Bakan seçtik madem, bunun da namusundan
emin olacağız; ille Bakanlar Kurulunun namusundan mı emin olacağız yani?!. Onun için, bunun,
Bakana verilmesinde fayda mütalaa ediyorum.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Emmioğlu, Bakanlar Kurulu ile Bakanın şü farkı var: Koalisyon hükümetlerinde, ortak
lar, birbirlerini denetler. Bence, siz, bu önergeyi geri alırsanız, daha iyi olur.
KAHRAMAN EMMİOĞLU (Devamla) - Yalnız, şimdi, tekrar, bize söz hakkı düştü.
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Öyle bir usul yok.
BAŞKAN - Buyurun.
KAHRAMAN EMMİOĞLU (Devamla) -Efendim, Sayın Başkanımız "Bakanlar Kurulu ka
rarı ile Bakan arasında fark var" diyor; ben de biliyorum elbette. Bakanlar Kurulunda bir koalisyon
da olabilir, farklı insanlar da olabilir. Zaten, ben, onun için, Bakana verilmesini savunuyorum. Zi
ra, koalisyonda işlerin ne kadar sarpa sardığını hepimiz biliyoruz; sizler de yaşıyorsunuz.
Halbuki, bu konuda Bakan bunu yürütür. Eğer, herhangi bir sıkıntı olursa, zaten ortaya konu
lur, Meclis de gereken denetlemeyi yapar. Bunun başka çaresi de yoktur
Teşekkür ederim.
BAŞKAN-Teşekkür ederim.
Karar yetersayısını arayacağım.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur.
10 dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 20.43
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 20.51
BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ
KÂTİP ÜYELER : Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Abdulhaluk MUTLU (Bitlis)

O
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 129 uncu Birleşiminin Dördüncü Oturumunu
açıyorum.
Sayın milletvekilleri, 492 sıra sayılı yasa tasarısının 1 inci maddesi üzerinde verilen bir öner
genin oylamasında karar yetersayısı istenmişti. Yapılan oylamada karar yetersayısı bulunamadığı
için, birleşime ara vermiştik. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Zile basar mısınız.
BAŞKAN - Efendim, zile basıyoruz, merak etmeyin. Herkes gelsin içeriye. Yani, 10 dakika...
Herkesin kolunda saat var.
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Kulaklarımız sağır değil Sayın Başkan.
VIII. - KANUN TARAŞI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
9. — Tuz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/696) (S. Sayısı : 492) (Devam)
BAŞKAN - Sayın Bakan?..
DEVLET BAKANI HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) - Burada Sayın Başkan.
BAŞKAN - Neyse ki, Allah'a çok şükür, salonda çok bakan varmış...
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Önergeye Komisyon katılmamıştı; Hükümet takdire bırakmıştı.
Karar yetersayısını yine arayacağım.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Efendim, yine karar ye
tersayısı yok.
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Var... Var...
BAŞKAN - Hayır efendim, yok. Gözümüz var efendim... (ANAP sıralarından "Var, var" ses
leri) Hayır, hayır, yok.
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, var!
BAŞKAN - Siz mi beni yönlendireceksiniz? Yok efendim burada!..
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, lütfen bir bakın!..
BAŞKAN - Yok burada... Hayır, yok!..
Birleşime 10 dakika daha ara veriyorum; bundan sonra da karar yetersayısını bulamazsam, bir
leşimi kapatacağım.
Kapanma Saati: 20.52
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BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 21.03
BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ
KÂTİP ÜYELER: Levent Mıstıkoğlu (Hatay), Abdullıaluk Mutlu (Bitlis)
Q
.

.

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 129 uncu Birleşiminin Beşinci Oturumunu açı
yorum.
Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
492 sıra sayılı yasa tasarısının 1 inci maddesi üzerinde verilen bir önergenin oylanması sıra
sında karar yetersayısının aranması istenmiş ve karar yetersayısı yaptığımız iki oylamaya rağmen
bulunamamıştı.
VIII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devanı)
9. — Tuz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/696) (S. Sayısı: 492) (Devam)
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Şimdi, önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım :
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir, karar yetersayısı
vardır.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
2 ilci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum:
Madde 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Çok önemli bir madde!..
BAŞKAN - Şimdi, bu Genel Kurul salonunda oturan bazı insanlar, bu saatte kendilerini kay
bediyorlar ve gereksiz yere konuşuyorlar.
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Aynı Başkan gibi!..
BAŞKAN - Gereksiz yere de konuşuyorlar... Onun için, gereksiz yere konuşan insan, çok da
iyi bir insan değil.
RAMAZAN YENİDEDE (Denizli) - Sayın Başkan, sebepleri araştırılsın; niye kaybediyorlar?
BAŞKAN - Sebepleri size sormadım!
Efendim, madde üzerinde, şahsı adına, Sayın Ersönmez Yarbay; buyurun efendim. (FP sırala
rından alkışlar)
Süreniz 5 dakika.
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kanun tasarısının
yürütme maddesi üzerinde, özellikle söz aldım.
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Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan Tuz Gölü, gün geçtikçe ölüyor ve bilimadamlarının tespitlerine göre de, 2010 yılında, bu göl, tuz üretiİçmeyecek hale gelecektir. O sebeple,
Bakanlar Kurulu, Tuz Gölünün kurtarılması için gereken projeleri bir an önce hayata geçirmelidir.
Ben, hem 53 üncü Hükümet hem 54 üncü Hükümet hem de 55 inci Hükümetin Tuz Gölü ile
ilgili olarak neler yaptıklarını soru önergesiyle sordum; fakat, bu sorular, sadece, laftan ibaret ola
rak cevaplandırıldı. Hiçbir şey yapılmıyor ve biraz önce Sayın Bakan da söyledi, birtakım projeler
üzerinde tasarlamalar var; ama, Tuz Gölünün kurtarılması için tek kuruş para harcanmamıştır bu
güne kadar.
Tuz Gölünün kurtarılması için, mutlaka, Bakanlar Kurulunun faaliyete geçmesi gerekiyor;
yoksa, gelecek nesillere hesap veremeyiz. Cenabı Hak güzel bir nimet vermiş ve bu nimet göz gö
re göre kayboluyor, ortadan kalkıyor ve tuz üretimi, bir müddet sonra duracak noktaya gelecektir.
O sebeple, mutlaka, Tuz Gölünün kurtarılması için, kâğıt üzerindeki projeler hayata geçirilmelidir.
Bu Hükümet zamanında da, Tuz Gölünün kurtarılması için herhangi bir çivi çakılmamıştır.
Değerli arkadaşlarım, Şereflikoçhisar İlçesi, merkezde 40 bin nüfusa sahip bir ilçedir ve bu il
çede içmesuyu yoktur; bakın, Ankara'nın, başşehrin 40 bin nüfuslu Şereflikoçhisar İlçesinde içmesuyu yoktur; içmesuyu, iki gün arayla, üç gün arayla evlere verilmektedir; içmesuyu probleminin
mutlaka çözümlenmesi gerekmektedir.
AYHAN GÜREL (Samsun) - Bir senede ne yaptınız?
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Şereflikoçhisar, Türkiye'ye her yıl tuz vermek suretiy
le, trilyonlarca liralık bir katkıda bulunmaktadır. Hiç olmazsa, biz, Meclis olarak, Hükümet olarak,
Şereflikoçhisarlıların bu hakkını ödemeliyiz; bu içmesuyu probfeminin çözümlenmesi için çalışma
lıyız. 40 bin nüfuslu bir ilçe susuzluktan kuruyor; bu su probleminin bir an önce halledilmesi gere
kiyor.
Ayrıca, yine, Şereflikoçhisar'la Kaldırım Tuzlasını bağlayan 6-7 kilometrelik bir yol var; her
gün yüzlerce kamyon bu yoldan gelip geçiyor; ancak, bu yolda çocuk mezarı gibi büyük çukurlar
var; her gün bu yolda kamyonlar bozuluyor ve milyarlarca liralık millî servet heba oluyor.
MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Sayın Başkan, konuya gelsin.
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Dolayısıyla, her yıl trilyonlar kazandığımız bu tuzlanın,
hiç olmazsa, 6-7 kilometrelik yolunu asfaltlayalım da bu almış olduğumuz tuzu hak edelim diye
düşünüyor, hepinize saygılar sunuyorum..(Alkışlar)
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Yarbay.
Madde üzerindeki görüşmeler bitmiştir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler;... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Gecenin bu saatinde memleketimize, inşallah, iyi bir
hizmet verdiğimiz inancındayız.
10. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (11549) (S. Sayısı : 291) (I)
BAŞKAN - Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporunun müzakerelerine başlıyo
ruz.
(/) 291 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir.
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Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun okunmasını kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyenler isimlerini yazdırsınlar.
Fazilet Partisi Grubu adına Sayın Hüseyin Arı; buyurun. (FP sıralarından alkışlar)
Süreniz 20 dakika.
FP GRUBU ADINA HÜSEYİN ARI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 926 sa
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum.
Ülkelerin jeopolitik konumları, yani bulundukları coğrafyaları, onların millî hedeflerini belir
lemelerinde temel faktördür. Bilhassa ülkemiz, bugün stratejik enerji kaynaklan olan petrol ve do
ğal gazın yüzde 60'ının bulunduğu Ortadoğu ve Kafkaslar bölgesinin hemen yanında yer alması ve
dünya ticaret yolları üzerinde olması nedeniyle, bölgesinde, ekonomik menfaat çatışmalarının mer
kezini oluşturmakta ve birçok tehdide maruz kalmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekası,
ancak, bu tehdit unsunlarını etkisiz kılmakla mümkündür. Bunun da en önemli faktörlerinden biri
si, çağın teknolojik üstünltikleriyle donatılmış ve üstün eğitim gücüne sahip, disiplinli, süper bir or
dunun mevcudiyetidir.
Değerli arkadaşlarım, böyle bir silahlı gücün idamesi ve üstün performansının sağlanması ise,
ancak, çok güçlü bir ekonomi, bunun neticesi, kesintisiz lojistik desteği ve buna paralel de, üstün
eğitim gücü ile disiplin üzerine kurulmuş bir teşkilatlanma gerektirir. Bu şekilde üstünlüğe sahip
bir silahlı güç, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin huzur ve güven ortamı içerisinde bekasını sağlaya
cak ve aynı zamanda, caydırıcı olması nedeniyle, bulunduğumuz Ortadoğu ve Balkanlarda uzun sü
reli bir barışın da teminatı olacaktır.
Değerli milletvekilleri, bu tarz bir silahlı gücün daima elde bulundurulması ise, ülkeyi yöne
tenlere ve biz siyasîlere büyük bir sorumluluk getirmektedir. Bu da, güçlü bir ekonomiye sahip ol
mayı, yani, zengin bir ülke olmayı zorunlu kılmaktadır. Ekonomik imkânları sağlanan ordumuzun
devamlı zinde olmasının ve üstün performansının temini ise, çağın gereklerine uygun olarak, Meh
metçiğe harp sanatını en iyi şekilde öğreterek, disiplinin tesisiyle mümkündür. Bunun içindir ki,
bugün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 211 sayılı İç Hizmet Kanunu ile 926 sayılı Personel Kanunu gi
bi iki özel kanunu mevcuttur; ayrıca, bu iki kanun çerçevesinde, subay ve assubayların sicil ve terfilerini tayin ve tespit için sicil yönetmelikleri mevcuttur.
"Savaşta en güçlü silah, iyi eğitilmiş, inançlı askerdir" sözünden de anlaşılacağı gibi, bilhassa
bizim ordumuzda, Mehmetçik, dünyanın en kıymetli cevheridir. Şayet, ona, emir komuta eden ko
mutanlarınca iyi bir eğitim verilerek harp sanatı öğretilirse, işte o cevher, dünyanın en disiplinli ve
en üstün askeri olur; zaten, onun inancına göre de, vatan için savaşta ölmek, şehit olmak demektir;
o sonuç, Mehmetçik için en yüce mertebedir. Bunun içindir ki, Mehmetçik, Çanakkale Muharebe
lerinde ve İstiklal Harbinde şahikalar yaratmıştır.
Ömrünün 25 yılını harp sahalarında geçiren, Mehmetçiğin duygu ve düşüncelerini çok iyi bi
len eşsiz komutan Mustafa Kemal Atatürk bakınbu konuda neler söylemiş. "Bir ordunun kudreti,
komuta heyetinin kıymetiyle ölçülür." Burada, komutanlık ve amirlik makamının önemini, en iyi
ve en mükemmel bir veciz sözle belirtmiştir. Ayrıca, Çanakkale Muharebelerinde o eşsiz komutan,
muharebenin bir safhasında, düşman karşısında siperlerde şaşkınlık içerisindeki bir manga askere
rastlar ve "ne yapıyorsunuz" diye sorar, "cephanemiz bitti" diye cevap verirler, "süngünüz var ya"
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diyerek süngü taktırır ve şu meşhur emrini verir : "Ben, size, taaruz değil, ölmeyi emrediyorum."
Bu emriyle, belki de bir harbin kaderini tayin edecek üstün bir komuta yeteneği göstermiştir. Va
tanı için ölmeyi bilen askerler ve ona emir komuta eden üstün yeteneklere sahip bir komutan; ne
ticesi, tabiî ki zaferdir.
İşte değerli arkadaşlarım, ben, baştan beri belirtiğim açıklamalarımla bir neticeye gelmek is
tedim. Bizim gibi bir ülkenin çok güçlü bir orduya sahip olmasının gerekliliğini ve hatta buna mah
kûm ve mecbur olduğumuzu; orduda eğitimin önemini ve ayrıca, aynı zamanda beraberinde çok iyi
bir disiplin de sağlayacağından, ordunun emir komuta makamındaki komutan ve amirlerin, üstün
yetenekli, seciyeli ve sağlam karakterli olmalarının önemini vurgulamak istedim; çünkü, bir komu
tan, yerinde ve zamanında vereceği bir kararla, emri altındaki insanları ölüme sevk edebilecek; bu
karar neticesinde, bir harbin kaderini ve hatta bir milletin kaderini tayin edecektir. İşte, Mustafa
Kemal Atatürk'ün 26 Ağustos 1922 tarihinde vermiş olduğu yerinde ve zamanındaki taarruz emri,
Yüce Türk Milletinin kaderini tayin etmiştir. Bunun içindir ki, orduda, emir komuta makamına ge
lecek olan komutan ve amirlerin eğitimleri, bunların tayin ve tespitleri, son derece büyük önem arz
etmektedir. Bu maksatla, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, ordudaki subay ve
assubayların sicil, terfi, tayin ve özlük haklarının çerçevesini belirten bir kanundur. Bu kanun pa
ralelinde hazırlanmış olan subay, assubay sicil yönetmelikleriyle de, subay ve assubayların terfi ve
sicilleri tayin ve tespit edilerek, emir komuta makamına getirilecek komutan ve amirler belirlen
mektedir. Bunun da en iyi ye en doğru olarak tespiti ise, objektif kriterlere dayanan bir sicil siste
miyle mümkündür.
Yine, bu konuda, eşsiz komutan Mustafa Kemal Atatürk'ün "aslî mektep kıtadır" sözü, sicil
sisteminde olması gereken en önemli bir konuyu vurgulayarak, âdeta, sicil sisteminin nasıl olması
gerektiği yönünde esas amacı belirtmiştir.
Burada, Atatürk'ün bu veciz sözünden anlaşılan, komutan ve amirlerin yetişecekleri ve onla
rın komutanlık yeteneklerinin gelişerek ortaya çıkacağı yer, birliklere emir komuta ettikleri arazi
şartlarıdır; çünkü, burada, komutan ve birliği başbaşadır. İşte, bir subayın, sahrada atandığı takım,
bölük, tabur ve alay komutanlıklarında göstereceği üstün emir komuta, amirlik yeteneği ve başarı
sı, kanımca, onun sicilinde de en önemli ve ağırlıklı bir objektif kriter olmalıdır. Onun içindir ki,
subayların kıta görevleri, onların sicil notunun ağırlıklı değerini teşkil etmelidir.
Değerli arkadaşlarım, ordumuzda sicil ve terfi sistemi -önemine binaen- aynı zamanda perso
nelin morali üzerinde de direkt etkili olan en önemli bir faktördür. Bunun içindir ki, objektif kriter
lerin en iyi bir şekilde değerlendirildiği,bir sicil sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması, güçlü bir
ordunun oluşturulmasında en etkili bir faktördür.
Ben de, uzun süre Türk Silahlı Kuvvetlerinin kıta ve karargâhlarında görev yapmış bir subay
olarak, bu konuda Sayın Bakanıma, Bakanlık karargâhında ve Genelkurmayın ilgili birimleriyle
yapılacak olan bu konudaki bir çalışmada, Türk Silahlı Kuvvetleri terfi ve sicil sisteminin daha da
objektif olarak geliştirilmesi maksadıyla şu kriterlerin incelenerek sicil sistemine dahil edilmesini
hassaten öneriyorum :
1- Subay ve assubayların kıta görevlerinde aldıkları başarı sicil notlarının, toplam sicil notla
rına ağırlıklı olarak yansıtılmasının,
2- Amir ve komutanlara, maiyetindeki astlarına, her sicil döneminde, geliştirilecek bir form
dahilinde sicil notu verebilmesinin sağlanmasının,
3- Subayların teğmen olarak orduya katılmalarından itibaren, sicil amirliği yapabilir veya ya
pamaz, tarzında bir kriterin de Subay Sicil Yönetmeliğine dahil edilmesinin. Uygun olacağını be
lirtiyor; bu tasarının, Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olması temennisiyle, Yüce Heyetinizi saygıyla
selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Arı.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Haydar Oymak; buyurun. (CHP sıralarından al
kışlar)
Süreniz 20 dakikadır.
CHP GRUBU ADINA HAYDAR OYMAK (Amasya) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; görüşülmekte olan 291 sıra sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddele
rinde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde, CHP Grubunun görüşlerini sunmak
üzere söz almış bulunuyorum; sözlerime başlarken, hepinize, şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi
Grubu adına saygılar sunuyorunı.
Değerli milletvekilleri, bir kurumda çalışan personelin ,görev süresince, tcıfi -yani, yükselmetayin ve nakillerinin açık ve objektif kıstaslara göre yapılması, hem hukuk devleti hem de hak ara
ma açısından son derece önemlidir; ayrıca, çalışanların, kendilerini, çalışma performanslarını göz
önünde tutarak kontrol etmelerinin; dolayısıyla, çalışmada etkinlik ve verimliliğin artırılmasının da
sürükleyici bir unsurudur. Nitekim, personel rejiminde dünyadaki gelişmeler, özellikle demokrasi
si oturmuş, insan haklarına gerçek anlamda değer veren ülkelerdeki gelişmeler, açıklık, şeffaflık ve
objektif kriterlerin esas alınması yönündedir.
Gerçekten de bir kamu çalışanı, meslekte nasıl, ne zaman yükseleceğinin, ne zaman, hangi ko
şullarda, nereye tayin ya da nakil olacağının koşullarını önceden açıkça bilirse, çalışmalarını ona
göre düzenler; varsa, hatalarını düzeltme yoluna gider; düzeltmezse, hak ettiği işleme de bir anlam
da razı oluyor demektir. Bundan da, hem çalışanlar hem de kurumlar ve dolayısıyla, bütün bir ül
ke yarar sağlar. Çalışma barışının temel unsurlarından birisi de budur.
Personel rejimi konusunda yasal düzenlemeler kadar önemli olan bir diğer konu da, bu düzen
lemelerin gerçekten tarafsız bir anlayışla uygulanmasıdır; yani, liyakat ve kariyerin iyi ve doğru bir
şekilde tespit edilmesi; tayin, terfi ve nakillerde de bu tespitlere objektif bir anlayışla uyulmasıdır.
Bunun temeli de, memurun çalıştığı süre içerisindeki yaşamının değerlendirilmesinden, yani, sicil
notu ya da tezkiye sisteminden geçmektedir.
Personel rejimi konusunda ülkemize baktığımızda, genel olarak pek iç açıcı olmadığını görü
yoruz. Yasal düzenlemeler yönünden tam anlamıyla yeterli olmasa da, zaman içinde belli iyileştir
melerin yapıldığını görmek mümkün; ancak, uygulamada, sicil ya da tezkiyelerin doldurulmasın
da, olması gereken objektifliğin gösterilmediği; tersine, kayırmacılığın, yanlı davranışların, parti
zanlığın giderek arttığı; bu nedenle de, hem verimliliğin düştüğü hem de kamu çalışanlarının ge
nelde huzursuz olduğu bir gerçektir.
Değerli milletvekilleri, ülkemizdeki personel rejimi bu olmasına karşın, büyük bir mutlulukla
burada belirtmek istiyorum ki, liyakat ve kariyerin ölçülmesinde esas olan sicil ve tezkiye sistemi,
Silahlı Kuvvetlerimizde yıllar önce objektif esaslara bağlanmış ve doğru, tarafsız bir şekilde uygu
lanmaktadır. Bunun sonucu olarak da, Türk Silahlı Kuvvetleri, hareket kabiliyeti yüksek, modern
ve daha profesyonel bir yapıya kavuşmuştur. Bugün, Silahlı Kuvvetlere mensup bir subay ya da assubay, kaç yıl sonra, hangi sicil notııyla, yani, hangi performansla hangi rütbede olacağını hesap
layabil mektedir.
Üzerinde görüştüğümüz tasarıda, hizmette geçen sürelerin daha uzunca bir döneminin terfide
göz önünde bulundurulması, kıta hizmetlerini de içerecek bir konuma getirilmesi istenilmektedir;
bu haliyle, doğru bir yaklaşımdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sicil ve tezkiye, yani, çalışma sürele
rinin değerlendirilmesinin uygulanmasında gösterdiği objektiflik ve hassasiyet de bu düzenlemey
le daha da yerine oturacaktır. O nedenle, tasarıyı destekliyoruz, hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.
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Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Oymak.
Şahsı adına, Sayın İncetahtacı; buyurun.
Süreniz 10 dakika.

ı

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepi
nizi saygıyla selamlıyorum.
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporunu görüşüyoruz. Daha önce gruplar adına
yapılan konuşmalarda da takip ettiğiniz gibi, bu yasa, yeterlilik derecesi, sicil notu ortalaması, ye
terlilik notu gibi, askerlerin bir üst rütbeye yükselmeleriyle ilgili bazı yönetmeliklerde bazı deği
şiklikler meydana getirmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi, Türkiye'de bulunan bütün kurumların aslî görevleri
ni daha iyi yapabilmeleri için ve hedeflerini tahakkuk ettirebilmeleri için onlara yardımcı olmaktır.
İşte, bu açıdan, şahsım adına yapmış olduğum bu konuşmada, dünyadaki bazı tatbikatlardan örnek
ler vererek ilgili değerli Bakanımızın ve milletvekillerimizin bu konu üzerinde durmasına yardım
cı olmaya çalışacağım.
Türkiye'de ve dünyada, yasama organı olan meclisler, o ülkede olup bitenlerin en büyük sorumlusudurlar. Türkiye'nin de, aynı şekilde, en sorumlu olan mercii Türkiye Büyük Millet Mecli
sidir. Nerede bir başarısızlık veya başarı varsa, nerede bir gelişme veya aksi bir gelişme varsa, bu
nun sorumlusu, yine, siyasettir, Türkiye Büyük Millet Meclisidir ve buna bağlı olarak, elbette, yü
rütmedir. Öyleyse, bu kurumların daha ciddî olarak çalışabilmesi için, yetkilerin de Türkiye Büyük
Millet Meclisinde olması gerekmektedir.
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Bütün yetkiler Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Devamla) - Elbette.
Bu konuyla ilgili birtakım tatbikatlardan örnekler vermek ve sizleri bu konuda düşünmeye da
vet etmek için söz aldığımı söylemiştim. Biliyorsunuz, Türkiye'nin müttefiki olan ülkelerden biri
si de Amerika Birleşik Devletleridir. Amerika Birleşik Devletleri, subay ve generallerin bir üst rüt
beye yükselmeleri konusunda değişik bir tatbikatta bulunmaktadır. Bu tatbikat nedir; öncelikle,
Temsilciler Meclisine mensup her üye, her sene beş öğrencinin harp okullarına gitmesini sağlamak
tadır ve böylelikle, öğrenciler, daha harp okullarına girdikleri günden itibaren, Meclisin, yani, ya
samanın kontrolünde askerî görevlerini ifa ettiklerinin bilincinde olmaktadırlar.
Değerli milletvekilleri, daha sonraki dönemlerde de, bir subayın veya bir assubayın veya bir
generalin bir üst rütbeye yükselebilmesi için, kendi iç bünyelerindeki sicil meselelerini hallettikten
sonra, onayı Temsilciler Meclisinden almaktadırlar.
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Hayır, farklı şeyler diyoruz.
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Devamla) - Müsaade eder misiniz Sayın Yalova. Müsa
ade eder misiniz... Biraz müsaade edin, bakın anlatacağım size.
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Sayın Başkan, niye müdahale etmiyorsunuz!
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Devamla) - Burada ne olmaktadır; burada olan şey, çok
açıkça, biraz evvel söylediğim, bütün sorumluluğu üzerine almış olan Temsilciler Meclisinin ve
dolayısıyla, bize, Türkiye Büyük Millet Meclisine denk olan Meclisin, aynı şekilde, orada olup bi
tenlerde de tam manasıyla yetki sahibi kılınmasıdır. Buna, elbette, Sayın Yalova'nın itiraz etmesi
ne mahal yoktur; bu, tam manasıyla Türkiye'nin şartlarına mutabakat sağlamaz; sağlamayadabilir;
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ama, ben, bizim önümüzde birçok alternatifin olması gerektiğini, Türkiye'deki kurumların "atamız
dan, dedemizden, geçmişimizden böyle gördük, aynı şekilde, aynı üslup üzerinde devam etmesi ge
rektiği" şeklindeki bir düşünceye mecbur olmadığımızı belirtmek için bunları söylüyorum. Biz, her
türlü yeniliğe, her türlü terakkiye, her türlü iyi şeye açık olmalıyız; bu, Amerika'da da olabilir,
Avusturalya'da da olabilir, Japonya'da da olabilir. Bizim bir hedefimiz var; Türk Ordusunu, hedef
lerini tahakkuk ettirecek şekilde, bugüne kadar olduğu gibi, başarılı kılmaktır; bu, bizim sorumluluğumuzdadır. Biz isteriz ki, bugüne kadar olduğu gibi, girdiği bütün problemleri, kendisine veri
len, memleketimizi düşmanlara karşı koruma meselesinde, en başarılı görevi ifaya devam etsin;
çünkü, Türk Ordusunun bir tek görevi vardır -en önemli görevidir bu- Türk vatanını düşmanlara
karşı korumaktır. Peki, bu, nasıl olacaktır; elbette, bu, her fırsatta kendisini daha güçlü kılacak pro
jelere açık olmakla olacaktır.
Ben, sadece bugün, bu iç bünyeyle ilgili bir teklifte bulundum; elbette, bu kanun tasarısı bu
gün yasalaşabilir; ama, önümüzdeki günlerde bu ve benzeri konularda, gerek Millî Savunma Ba
kanlığımız gerek Meclisimiz, benzer hususlar üzerinde düşünmelidir. Bugün, içinde yaşadığımız
siyasî ortamda bütün kurumların yıpratıldığını biliyoruz. Yıpranma, sadece siyasette değildir. Yıp
ranma, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinde değildir. Bütün kurumlar eşit olarak yıpranmakta
ve yıpratılmaktadır. Ama, bizim görevimiz, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi ve ordu olmak
üzere, bütün kurumları yıpranmak ve yıpratıl maktan korumak olmalıdır. Bunun yolunun da, bütün
teklifleri görüşmek, bu konuyu hiçbir şekilde kaygı duymadan görüşmekle mümkün olduğunu he
pimizin bilmesi lazım diyor; hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İncetahtacı.
Konuşmanızı zevkle dinledik beyefendi, buyurun.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Anladınız mı Sayın Başkan?!
BAŞKAN - Doğrusunu söylersem, pek fazla bir şey anlamadım; ama, neyse... Kusura bakma
yın... Tabiî; benim her şeyi anlamam mümkün değil canım.
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Anlamışsındır, anlamışsındır!
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Ama, siz anlarsınız.
BAŞKAN - Fazla konuşmak da istemiyorum. Tabiî; belli konularda insanlarda bir çekinme
duygusu var. İnsanlar, bu çekinme duygusunu aşarak konuştukları zaman çok şey daha güzel ifade
ediliyor. (FP sıralarından alkışlar) Ama, çekingenlik duygusu içinde olunca, biraz daha dar kalıp
lar içinde konuşunca, insanlar her şeyi anlatamıyor.
,
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Anlamamışsın.
KAHRAMAN EMMİOGLU (Gaziantep) - Biz çok iyi anlatıyoruz.
BAŞKAN - Kusura bakmayın, herkes, her şeyi anlamak zorunda değil.
Peki efendim.
Tasarının tümü üzerindeki konuşmalar bitmiştir.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... (FP sıralarından "Karar ye
tersayısının aranmasını istiyoruz" sesleri)
UĞUR AKSÖZ (Adana) - Geç kaldınız.
BAŞKAN - Biraz önce isteseydiniz... (FP sıralarından "istedik" sesleri) Kabul etmeyenler...
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Geçmeden önce söyledik.
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BAŞKAN - Söylemediniz.
Arkadaşlar, rica ediyorum, şimdi 1 inci maddede isteyin, aynen uygulayacağım. Ben üç dö
nemdir bu kürsüde oturuyorum, bunun doğrusu neyse onu uyguluyorum; benim için, hiçbir zaman
taraflı hareket etmek söz konusu değildir.
1 inci maddeyi okutuyorum :
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1.-27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun
3 üncü maddesinin (k), (m), (n), (p) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
k) Yeterlik derecesi : Sicil notu ortalamasına göre aynı sınıf ve rütbede olan subayların ve ast
subayların kendi aralarındaki derecelenmeleridir.
m) Sicil notu : Sicil belgelerine sicil üstlerince yapılan işaretlemelerin, Sicil Yönetmeliğinde
belirlenecek esaslar dahilinde, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca nota
tahvil edilmesi sonucu bulunan notların ortalamasıdır.
n) Sicil notu ortalaması : Teğmenlik ve astsubay çavuşluk için bulunulan rütbede, üsteğmen
lik ve astsubay kıdemli çavuşluk için teğmenliğe ve astsubay çavuşluğa nasıptan itibaren, daha üst
rütbeler için ise üsteğmenlik ve astsubay kıdemli çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren alınan mute
ber sicil notlarının ortalamasıdır.
p) Yeterlik notu :
1. General-amiral rütbelerinde; bulunulan rütbedeki sicil notlarının ortalaması ile değerlendir
me notunun toplamıdır.
2. Albay rütbesinde; sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamıdır.
r) Sicil tam notu : Sicil belgelerinde yazılı niteliklerden herbiri için, Sicil Yönetmeliğinde gös
terilecek notların toplamıdır."
BAŞKAN - Madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Hüseyin Arı; buyurun. (FP sı
ralarından alkışlar)
Tabiî, Sayın Arı, asker kökenli olduğu için -askerlerin içinden gelmiş- iyi biliyor bu konuyu.
Süreniz 10 dakikadır efendim.
FP GRUBU ADINA HÜSEYİN ARI (Konya) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim.
Değerli arkadaşlarım, görüşülmekte olan 291 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesi üze
rinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ordu teşkilatı, disiplin üzerine tesis edilir. Disiplinin 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hiz
met Kanunundaki tanımı şu şekildedir: "Disiplin: Kanunlara, nizamlara, amirlere mutlak itaat ve
astının ve üstünün hukukuna riayet demektir.".Disiplin bütün kurumlarda önemlidir; fakat, silahlı
kuvvetler için ayrı bir önemi vardır. Bu da, zannederim, şuradan kaynaklanmakta: Bir komutan dü
şünün, takım, bölük, tabur, alay komutanları, hatta ordu komutanı, birliğinde yapılan-yapılmayan
her şeyden sorumludur bu komutan. Bu komutan, yeri gelince, maiyetindeki takımı, alayı, bölüğü,
taburu, orduyu vereceği bir emirle ölüme sevk edecektir. İşte, bunu, bu emri, tereddüt etmeden din
leyecek olan askerin disiplinli ve eğitimli olması gerekir. Aksi takdirde, o komutanın emri yerine
gelmez veya fire verir. Dolayısıyla, taarruz gerçekleşmez, aksaklıklar olur; neticede, mağlubiyet
olur. Bu nedenle, orduda disiplin üzerinde çok durulur. Bu maksatladır ki, 211 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, silahlı kuvvetlerin özel kanunudur; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanunu ayrı bir özel kanundur.
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Değerli arkadaşlarım, bu kanunlar çerçevesinde hazırlanan subay- assubay sicil yönetmelikle
ri de, ordu üzerine, ordunun komuta kademesindeki subay-assubayların moralleri üzerine direkt et
kisi olan bir sistemdir. Sicil sistemi ne kadar objektif kriterlere sahip ve uygulaması da adil bir şe
kilde olursa, buradan kaynaklanarak seçeceğimiz üstün yetenekli, seciyeli, sağlam karakterli komu
tanlar da orduyu o derece başarılı kılar. Onun için, çok önemlidir sicil sistemleri.
Bakın, günümüzdeki bir uygulamadan bahsedeceğim. Bir subayı veya assubayı sicil veya di
siplin yoluyla ordudan ayırma sebepleri veya ilişiğinin kesilmesi sebepleri, subay-assubay sicil yö
netmeliklerinde belirtilmiştir. Ben başlıcalarını söylüyorum: Birincisi, yüzkızartıcı suç işlemek;
hırsızlık dahil bunda, hepinizin bildiği konular. İkincisi, alkole aşırı düşkün olmak; çünkü, bu nite
likte, bu vasıfta bir subay zaten birliğine faydalı olamaz, emir komuta edemez. Üçüncüsü, kumara
aşırı düşkün olmak; bunlar, subay sicil yönetmeliğinde vardır. Bu tarz bir personelin de birliğine
faydalı olamayacağı yine aşikârdır. Dördüncüsü, yabancı kadınla evlenmek; bu, geçen sene çıkar
dığımız son bir kanunla biraz daha yumuşatıldı. Beşincisi, borcuna sadık olmamak. Bu da, bir ko
mutanın sağlam karakter yapısına sahip olması gerektiğinin bir göstergesidir.
Bu böyle olmasına rağmen, son yıllarda, bakıyoruz, YAŞ kararıyla, sicil ve disipsizlik yoluy
la ordudan ilişiği kesilen çok kıymetli, bu devlete çok pahalıya mal olmuş görüştüğüm kimseler
var. Dalında ödül almış, başarılı, aynı zamanda uzman kadrolarda görev yapan subay-assubayların
YAŞ kararıyla ilişiklerinin kesildiği görülmektedir.
Subay sicil yönetmeliğinde ilişik kesme konusu belli. Ben şahsen, son YAŞ kararıyla atılan,
ilişiği kesilen subay-assubaylarla görüştüm, bunları dinledim, sizin ilişik kesilme veya atılma sebe
biniz nedir diye sorduğumda, hiçbirisi gerçek nedenini bilmiyor; çünkü, hukukta en tabiî hak olan
savunma hakları bile. kullandırılmamış; hiç savunmaları alınmadan, sırf sicil amirinin gizli olarak
verdiği sicil kanaat notuyla ordudan uzaklaştırılmışlar. Bilindiği gibi, gerçek sebepleri de.hiçbir şekil
de açıklanmıyor; bu, çok yanlış bir şey, insan haklarının ihlali, Anayasanın ihlali ne derseniz deyin.
Bu atılan subay-assubaylara, âdeta, ülkede yaşama hakkı da tanınmıyor; hiçbir kamu görevin
de görev alamıyorlar. Bunların içinde bazılarını -ben konuştum- bu devlet, uzmanlık gelişmelerini
sağlamak için Avrupa'ya, Amerika'ya kurslara göndermiştir. Hatta, son görüştüğüm bir yüzbaşı
"ben, sahtecilik konusunda İtalya'da ve Fransa'da 2 sene kurs gördüm" diyor. Bu arkadaşlarımızın,
ilişkileri kesildiği anda birkısım komutanların da, amirlerin de -kendilerinin ifadesi- gözyaşlarını
tutamadığı görülmüştür.
Biz, Yüce Meclis olarak -biraz önce Sayın İncetahtacı'nın da belirttiği gibi- bünyemizden ic
raat organını da çıkaran bir kuruluz; yani, hükümeti de -icra makamını- bünyemizden çıkarıyoruz.
Bu kadar güçlü bir kurum olarak, bu çarpıklığı, silahlı kuvvetlerde kanayan bu yarayı mutlaka dü
zeltmemiz gerekirken, ne yazık ki, bugünlerde, irtica yasaları adı altında, âdeta bu kışla uygulama
sını bütün yurt sathına yayacak bir kanun tasarısı önümüze gelecek, onu bekliyoruz. (FP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Yani, aynı tarzda, tüm kamu görevlilerine benzer uygulamaları geti
recek bir kanun tasarısı bugünlerde önümüze gelecek; bu Hükümetin hazırladığı, hatta nerede hazır
landığı da belli olan bu tasarı, bugünlerde önümüze gelecek ve bunun vebalini yıllarca taşıyacağız.
Değerli arkadaşlarım, onun için, bu yanlışlığı, öncelikle, Türk Silahlı Kuvvetlerinde düzeltme
miz lazım. Bu, başarılı ve ordu için ihtiyaç duyulan kişilerin kıyımına son vermemiz lazım. Bunu
yapmamız gerekirken, biz, bunun üzerine daha katmerlisini getiriyoruz, bu kışla uygulamasını bü
tün yurt sathına, bütün kamu kesimine uygulamaya çalışıyoruz.
Onun için, bu konuyu takdirlerinize sunar, hepinize saygılar sunarım.
Sağ olun. (FP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Arı.
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Öyle bir tasarı yok canım, zannetmiyorum...
Bunun tek çaresi yargı denetimidir; eskiden subaylar da idarî yargıda yargılanıyordu. Şimdi,
tabiî, 12 Eylül... Daha önce de, tuttular, askerî idare mahkemesini getirdiler; ama, onu, yine asker
ler getirdi.
KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Büyük yanlışlık!
BAŞKAN - Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
ABDULLAH ÖRNEK (Yozgat) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Canım, siz de çok geç uyanıyorsunuz. Kusura bakmayın; yani, şimdi, bende ka
bahat yok ki, karar yetersayısının aranılmasını zamanında isteyin.
2 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2. - 926 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1. Her yıl tespit edilen yeterlik derecesine göre saptanır.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?..
MEHMET SIDDIK ALTAY (Ağrı) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz.
BAŞKAN - Tamam, söz isteyen yoksa, karar yetersayısını arayacağım. Bakın, şimdi zama
nında istediniz.
Söz isteyen?.. Yok.
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Zil çalın; arkadaşlar dışarıda oturuyorlar!
BAŞKAN - Sayın milletvekili, çok rahatsız oturuyorsunuz yerinizde ve çok bağırıyorsunuz.
ALİ RIZA BODUR (İzmir)-Yönetiminizden rahatsız oluyorum.
BAŞKAN - Bakın, şurada, 550 milletvekilinin içerisinde sizin kadar bağıran bir kişi yok.
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Çünkü, hakça yönetmiyorsunuz.
BAŞKAN - Hakkın ne olduğunu anlayacak kapasitede değilsin ki sen!
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Kapasitem sizden üstündür.
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım.
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır.
3 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3. - 926 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir."Birinci fıkrada belirtilen şartlara haiz olan subayların terfileri aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Yükselme sırasına girmiş bulunan teğmen-yarbayların, sicil notu ortalamaları tespit edilir
ve sınıfları içerisinde (kurmay subaylar kendi sınıflarında) yeterlik derecesine göre sıralanırlar. Bi
lahare bu sıralama esas alınmak suretiyle; teğmcn-binbaşılar için sicil notu ortalaması sicil tam no
tunun % 60 ve daha yukarısı, yarbaylar için % 70 ve daha yukarısı olanlardan bir üst rütbedeki kad
ro açığı kadarı en üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilir. Diğer
terfi şartlarını haiz olduğu halde üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terfi edemeyenler derece
ilerlemesi yaparlar. Bu Kanunun 36, 58 ve 65 inci maddelerine göre 30 Ağustos tarihinden sonra
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terfi etme durumunda olanların, teıfi eden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı
şartı aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri derhal yapılır.
b) Albaylar: Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca yükselme sırasına;
giren albaylardan, sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar tespit edi
lir. Bunlar sicil notu ortalamasına göre kendi sınıfları içerisinde, kurmaylar sınıflarına bakılmaksı
zın kendi aralarında (Hava Kuvvetlerinde pilot ve hava yer kurmaylar ayrı ayrı) sıralanırlar. Bu şe
kilde sıralanan albaylardan sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 70 ve daha yukarısı olanların
sicil dosyaları Yüksek Askerî Şuraya gönderilir. Yüksek Askerî Şura bunları 54 üncü madde esas
larına göre değerlendirmeye tabi tutar.
c) Üstün başarılı yüzbaşı ve binbaşıların terfi esasları : Yüzbaşı ve binbaşıların bu rütbelerine
ait bekleme sürelerinin bitiminden 1 yıl önce bu rütbelere ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun
% 95 ve daha yukarısı olanlar sicil notu ortalaması en üstün olandan başlanarak rütbelerine göre
kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan subaylardan, sicil notu ortala
ması en üstün olanlardan başlanmak suretiyle Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanınca uygun görülenler, kendi sınıf mevcudunun; muharip sınıflar için % 4'ü, yardımcı sınıflar için %
2'si oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler.
Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf, rütbe ve görevlerin özel
liklerine göre ne surette, kimler tarafından, hangi zamanlarda doldurulacağı, sicil notunun verilme
esasları ve birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sebeplerle terfi edemeyenlerin gelecek
yıldaki terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı,, sivil değerlendirme denetleme kurullarının kuruluş
ve çalışma esasları ile görevleri ve ayrıca üstün başarı sebebiyle terfi usul ve şartları Subay Sicil
Yönetmeliğinde gösterilir."
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
4 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 4. - 926 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"c) Yükselme sırasına giren albayların sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 70 (dahil) ve
üzerinde olan, ancak Yüksek Askerî Şuraca yapılan değerlendirmede kadrosuzluk nedeniyle tuğgeneral-tuğamiral rütbelerine yiikselemeyen albaylar ile sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 70
(hariç)'den az olan albaylar,"
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Madde kabul edilmiştir.
5 inci maddeyi okutuyorum:
MADDE 5. - 926 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
"a) Yükselme sırasına girmiş bulunan astsubayların sicil notu ortalaması tespit edilir ve bun
lar sınıfları içerisinde yeterlik derecelerine göre sıralanırlar. Bilahare bu sıralama esas alınmak su
retiyle; sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar, en üstün yeterlilik
derecesinden başlamak üzere kadro açığı kadar bir üst rütbeye terfi ettirilirler."
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Madde kabul edilmiştir.
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6 ncı maddeyi okutuyorum:
MADDE 6. - 926 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (ş) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyorum:
Madde 7.- Bu Kanun 31 Ağustos 1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Madde ile ilgili verilmiş bir önerge var, okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 1/549 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının yürütmeye ilişkin 7 nci maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
UğurAksöz
Adana

Alı Ilıksoy
Gaziantep
Yüksel Yalova
Aydın

Turhan Güven
İçel

Agâh Oktay Güner
Ankara

Madde 7.- Bu Kanun 31 Ağustos 1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Katılıyoruz.
BAŞKAN - Hükümet?..
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) - Katılıyoruz Başkanım.
İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Çoğunluğunuz var mı?
BAŞKAN - Komisyon benimsiyor.
Aslında, Komisyon Başkanı, ilk defa oturduğu için, çoğunluğu olmadan önergeye katılıp ka
tılmayacağını bilmez. Uygun görüşle Genel Kurulun takdirine sunuyor.
İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Komisyon nasıl katılır?
BAŞKAN - Sayın Yülek, zatıâliniz de, komisyonu temsilen ilk defa oturduğunuzda aynı ha
taları yaptınız.
"Bu Kanun 31 Ağustos 1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer"
şeklinde redaksiyona tabi tutuyoruz.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
7 nci maddeyi kabul edilen bu önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
8 inci maddeyi okutuyorum:
Madde 8.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir. Böylece, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı yasalaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.
/ /. — 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 inci, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 209 uncu ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ge
çici 139 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/628) (S. Sayısı : 382) (])
BAŞKAN - 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 inci, 657 Sayılı Dev
let Memurları Kanununun 209 uncu ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun Geçici 139 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu üzerindeki müzakelere başlıyoruz.
(FP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)
İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, yoklama istiyoruz.
BAŞKAN - Bir dakika efendim, ne yoklaması istiyorsunuz? (FP sıralarından "Raporun oku
nup okunmaması hususunda oylamaya geçmeden önce yoklama istiyoruz" sesleri) Durun bakalım
Allah... Allah... Durun. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar|! |)
Arkadaşlar,.alkışa gerek yok.
İ. ERTAN YÜLEK (Adana)-Yoklama istiyoruz.
BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Daha bir işlem yapmadım ki, daha müzakerelere başlaya
cağız. (FP sıralarından gürültüler)
Efendim, bir dakika... İsteğinizi nazara alacağım da; yalnız, daha işleme başlamadım.
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Oturun yerinize! Öğrenemediniz mi daha!
M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) -Türkiye sizinle gurur duyuyor! (FP sıralarından gürül
tüler)
BAŞKAN - Arkadaşlar, bir dakika...
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Biraz evvel, zamanında karar yetersayısı istediğimizde, gör
mezlikten geldiniz ama.
BAŞKAN - Arkadaşlar, çok rica ediyorum... Bakınız, burada çok ciddî bir görev yapıyoruz.
Yalnız İzmir Milletvekili Sayın Bodur -İzmir, hakikaten seviyesi çok yüksek bir il ve çok say
gı duyduğum yer- ikide bir oradan konuşuyor; ama, ben anlamıyorum ki yani.
ALİ RIZA BODUR (İzmir) -Benim seviyemi tartışmak sana düşmez; önce, kendi seviyenizi
tartışın.
BAŞKAN - Yani, Türkiye'de, kültür seviyesi üst düzeyde olan bir ilin milletvekilisiniz; ama,
bu Genel Kurulda her gün bağırarak konuşuyorsunuz; bırakın da, Başkanlık Divanı olarak, insan
lar ne söylüyor, biz, onu anlayalım.
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Siz, işinize bakınız lütfen.
BAŞKAN - Allah, Allah!... Yani, ikide bir bağırıyorsunuz; bağıracaksanız, dışarı çıkın gidin.
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Siz de her şeye maydanoz oluyorsunuz!
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
O zaman, yoklama isteyenler ayağa kalsınlar efendim.
(1) 382 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir.
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(FP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)
BAŞKAN - Efendim, bir dakika...
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacaktım; ancak, o sırada, arkadaşlar
ayağa kaltılar; ama, ben daha işleme başlamamıştım.
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım; ancak, değerli arkadaşlarımız
yoklama istediler, arkadaşları tespit edeceğim.
REFİK ARAŞ (İstanbul) - Ne kadar iyi niyetlisiniz!..
BAŞKAN - Efendim, burada, her milletvekilinin bir denetim hakkı var. Mademki Meclisi bu
saatte çalıştırıyorsunuz, siz de gelir burada oturursunuz, arkadaşlarımız da yoklama hakkını kulla
nıyorlar. Şimdi Genel Kurul salonunda çoğunluk olsa, arkadaşlara derim ki, şu anda çoğunluk var,
yoklama yapmam; ama, benim kanaatime göre de çoğunluk yoksa, arkadaşların isteklerini yerine
getiririm.
Efendim, raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir.
Yoklama yapmıyorum; çünkü, 20 kişi ayakta değilsiniz. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar)
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - 20 kişi ayaktayız Sayın Başkan.
BAŞKAN - Efendim, ben saydım; hayır, 20 kişi ayakta değilsiniz. Rica ediyorum...
Tümü üzerinde söz isteyenler?
MEHMET SIDDIK ALTAY (Ağrı) - 20 kişi ayaktayız...
BAŞKAN - Beyler, saydım.. Bakın, ben, hesabı kitabı kuvvetli olan bir insanım; kalkarsınız
20 kişi, ben sizin isteklerinizi yerine getiririm. "Yoklama isteyenler kalksın" dedim... Kusura bak
mayın... Ben burada doğru bir görev yapıyorum.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, nasıl saydınız, arkadaşlarımız burada.
BAŞKAN - Arkadaşlarınızın bir kısmı kalkmamıştı efendim; ben saydım...
MEHMET SIDDIK ALTAY (Ağrı) - Daha tespit etmediniz ki!
BAŞKAN - Efendim, geçti artık.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, inanmanızı istiyorum, 18 arkadaşınız ayaktaydı.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, ben dışarıdan takip ediyorum, zatıâliniz arka
daşlara görev verdiniz arkadaşlarımızın tespit edilmesi için, zannedersem 20 değil, 20'den fazla ar
kadaşımızın ayakta olduğunu zatıâliniz de tespit ettiniz.
BAŞKAN - Bakın, bu konu...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ama, bir dahaki oylamada isteriz.
BAŞKAN-Tabiî... Tabiî... İsteyebilirsiniz.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yanlış yapıyorsunuz, doğru yapın Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, bakın, biz burada tarafsız bir görev yapıyoruz. Sizden rica ediyo
rum, herkes görevinin bilinci içinde, hakkıyla hareket etsin, eğer bir hatamız varsa, her zaman siz
den özür dileme inceliğimiz de vardır efendim.
Tasarının tümü üzerinde gruplar adına söz isteyen var mı efendim?
Fazilet Partisi Grubu adına Sayın Sıddık.Altay, buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar)
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FP GRUBU ADINA MEHMET SIDDIK ALTAY (Ağrı) - Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 68 inci, 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun 209 uncu ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139
uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde, Fazilet Partisi Grubu
adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesi, Sağlık Ba
kanlığı tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen ve
Sağlık Bakanlığınca onaylanan raporlara göre yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı anlaşılan
devlet memurlarının yurt dışında tedavi görmelerine imkân sağlamakta ve bunların yol ve tedavi
giderleri, kurumlarınca karşılanmaktadır.
Aynı şekilde, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 inci maddesi ile
3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun 20 nci maddesi ge
reğince, Türkiye'de tedavi edilmeleri mümkün olmayan ve herhangi bir yabancı ülkede tedavileri
nin yapılabileceği Gülhane Askerî Tıp Akademisi Profesörler Kurulu raporuyla tespit edilen subay,
askerî memur, assubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, yabancı memleketlerde, yol, ikamet ve
tedavi masrafları Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca ödenmek suretiyle
tedavi ettirilmektedir. Ancak, bu kanunların ilgili maddelerinde belirleyici herhangi bir hüküm bu
lunmadığı için, devlet memurları ve kamu görevlilerinin kanunen bakmakla yükümlü oldukları ai
le fertleri, emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bunların yasal olarak
bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri ve dul ve yetim aylığı alanlar, tedavi için yurt dışına
gönderilememektedir. Görüşmekte olduğumuz tasarı, bunların da, tedavi için yurt dışına gönderiIebilmelerine imkân sağlamaktadır.
Değerli milletvekilleri, bir insanın sahip olabileceği en büyük servet hayattır, sağlıktır. Kâinat
ta her şey hayata hizmet eder; hayatın olmadığı yerde, hiçbir şey yoktur. Sağlık söz konusu olun
ca, elbette ki, akan sular durur.
Biz, kamu çalışanlarının sağlık harcamalarından kısıtlama yapılmasını istemiyoruz; ancak,
yurtdışı tedavilerine yönelik mevcut yasal imkânların hakkaniyet ölçülerine göre uygulanabildiği
kanaatinde değiliz. Tedavi için yurt dışına gönderilen insanlara bir bakalım; hangi alt düzeydeki
memur, hangi alt düzeydeki yönetici, taşradaki hangi 657'ye tabi memur veya Türk Silahlı Kuvvet
lerindeki assubay veya askerî memur yurt dışına gönderilmiştir, buna bir bakalım.
Sayın milletvekilleri, bu tasan gündeme geldiğinde, ben, bir çalışma yaptım; şimdi, bu çalış
mayı dikkatlcrinize sunmak istiyorum. Bu tasarı gündeme geldiğinde, ben, iki soru önergesinden
bir tanesini Sağlık Bakanlığına, bir tanesini de Millî Savunma Bakanlığına verdim.
Sorumda şöyle dedim : 1997 yılında, Millî Savunma Bakanlığından, kaç subay, assubay veya
hut kimler gitmiştir; bunların rütbeleri nelerdir? Aynı amaçla bir tane de Sağlık Bakanlığına ver
dim. Şimdi, bunlardan aldığım sonuçları dikkatlerinize sunuyorum; şu an yürürlükte olan kanunun
nasıl uygulandığını, kimlere hizmet ettiğini takdirlerinize sunacağım; sosyal demokrat anlayışa sa
hip arkadaşlarımızın.da bu konuyu dikkatle dinlemelerini istiyorum.
Bugün, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaklaşık olarak 150 bin subay, assubay ve askerî memur
bulunmaktadır; bunların 500'ü general, 100 bin -80-90 bin de olabilir- civarında assubay, 40 bin ci
varında askerî memur, diğerleri de subaylardan müteşekkildir. Sağlık Bakanlığından aldığım cevap
şöyledir sayın milletvekilleri: 1997 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden toplam 19 kişi yurt dışına
gönderilmiştir. Rakam olarak gayet makul bir rakam; ancak, bunların 6'sı general -500 generalden
6'sı yurtdışına gidiyor- geri kalan 145 bin yahut 150 bine yakın subay, assubay, askerî memurdan
13 kişi -1 sivil memur, 2 assubay, 10 subay- yurt dışına gönderilmiştir.
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Görülmektedir ki, yurtdışı tedavileri, fakir fukaraya, alt düzey memura değil, üst düzeydeki
memurlara hizmet eden bir müessesedir. Aynı şekilde Sağlık Bakanlığına da bir önerge verdim.
Sağlık Bakanlığına dedim ki, 1997 yılında Türkiye'den kaç kişi yurt dışına gönderilmiştir ve bun
ların parasal değeri nedir? Sağlık Bakanlığından aldığım cevap: Türkiye'den toplam olarak I 11 ki
şi gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığının bize verdiği bilgiye göre, 111 kişinin devletimize maliyeti
global olarak 700 milyar liradır.
Şimdi görülmektedir ki, bu kanun tasarısı, eğer uygulamaya konulursa, bunların bakmakla yü
kümlü oldukları kişilere ve emeklilere de uygulanırsa, görüleceği gibi, yine, Anadolu'daki memu
rumuza, emekliye, dula, yetime, hizmet etmeyecek. Bu 111 kişinin listesi yanımdadır; isterseniz,
bunları sizlere takdim edebilirim. Bunların çoğu, üst düzey yöneticilerdir; genel müdürdür, müste
şardır, daire başkanıdır, yani, birinci derecedeki memurlarımızdır. Hasbelkader, bir posta dağıtıcı
sı, nasıl olmuşsa, bu listede yer almıştır.
Biz, yurt dışında yapılan tedavilere karşı değiliz. Biz, haksızlığa karşıyız. (FP sıralarından
"Bravo" sesleri) Kanunların, fakire, fukaraya, yetime, öksüze uygulanmadığı, ancak ve ancak, üst
düzey yöneticilere uygulandığı anlaşılmaktadır. İsteyen arkadaşlarıma bu listeyi takdim edebilirim.
Sayın milletvekilleri, demin de belirttiğim gibi, biz, çifte standarda karşıyız. Üst düzeydeki ka
mu görevlileri, üst kademedeki görevliler, tedavileri yurt içinde bile mümkün olduğu halele, solu
ğu yurt dışında almaktadır. Ama, yine, aynı durumda olan memurlarımız, işçilerimiz için, bugün
Türkiye'de, tüm illerimizde uygulanan... İşte, Ankara başkenttir, burada da görüyoruz; sabahleyin
Numune Hastanesine gidin; torpil yaptırmadan sıra bulmak, film çektirmek, tahlil yaptırmak he
men hemen imkânsızdır.
Aynı şekilde, Anadolu'nun diğer illerine de bakalım. Bugün, bizim Ağrı'da toplam nüfus 500
bindir ve bu 500 bin nüfusumuza karşılık, şu anda, 13 uzman hekim vardır; fakat, Sağlık Bakanı
nın memleketi olan Afyon'da 69 uzman vardır; yine, Yalova'da, 6 genel cerrah vardır. Acaba, bu
genel cerrahlar haftada kaç tane ameliyat yapmaktadırlar?
Diğer tarafta, Ağrı'da, İğdır'da, Kars'ta, Van'da, halkımız, sağlık konusunda perişan olmakta
dır, Ankara'ya taşınmaktadır. Bugün, Türkiye'nin temel sorunu sağlık iken, bu sağlık konusu, hâlâ,
neden bir çözüme kavuşturulamamıştır?.. Ancak mutlu bir azınlığa hitap edecek kanunlar alelace
le Meclis gündemine getirilmekte, yangından mal kaçırır gibi çıkarılmaktadır. Bunu dikkatlerinize
sunmaktayım sayın milletvekilleri.
Aynı şekilde, bu kanun tasarısı düzenlenirken, devletimize ne gibi yükler getireceği hesaplanmamıştır. Demin de izah ettiğim gibi, 1997 yılında yurt dışında tedavi gören 111 kişinin ülkeye ma
liyeti 700 milyar lira; bu tasarının yasalaşmasıyla, acaba, 1998 ve 1999 yıllarında, yurtdışı tedavi
giderlerinin boyutu ne olacaktır; bunu, acaba, ilgililer hesapladılar mı?
Zaten, bugün, Emekli Sandığı, SSK gibi sosyal güvenlik kurumları emekli maaşını ödeyemez
durumdayken, bu tasarının yasalaşmasıyla bu sosyal güvenlik müesseseleri tamamen zor duruma
düşmeyecekler mi?.. Bunun için, bu konuların, ilgililer tarafından tekrar tekrar dikkate alınması ge
rekmektedir sayın milletvekilleri.
Önemli olan bir konu da, bu sağlık raporu gündeme geldiğinde, sağlık raporunun tasdiki için
Millî Savunma Bakanlığına ve Jandarma Genel Komutanlığına ayrıca bir yetki verilmektedir. Hal
buki, bugün, Hükümetimizde 38 bakanlık vardır, o zaman, her bakanlık, sağlık raporunu ayrı ayrı
onaylasın; bu da uygun bir yol değildir. Bugün, Türkiye'de bir tek Sağlık Bakanlığı vardır; eğer,
yurt dışına tedaviye gidilecekse -Millî Savunma ve Jandarma ayırmaksızın- bir tek bakanlığın ona
yına sunulması gerekmektedir; bu da Sağlık Bakanlığı olmalıdır.
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Sayın milletvekilleri, bugün ülkemizde bu kadar ciddî sağlık sorunu ve kaynak sorunu varken,
bu tasarının Meclis gündemine getirilmiş olması, aslında -demin de izah ettiğim gibi- uygun değil
dir; ancak, biz, Fazilet Partisi Grubu olarak, insanların, tedavi için yurt dışına gitmesine karşı değilizdir^ yapılan haksızlığa ve adaletsizliğe karşıyızdır.
Bu anlamda görüşlerimizi belirtiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Altay.

'

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Bekir Kumbul.
Buyurun Sayın Kumbul. (CHP sıralarından alkışlar)
Süreniz 20 dakika efendim.
CHP GRUBU ADINA BEKİR KUMBUL (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
382 sıra {sayılı yasa tasarısıyla ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulu. iniyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, bu tasarının anlamı nedir ve tasarı neyi getiriyor, önce ona bakalım.
211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 inci maddesinde değişiklik yapa
rak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesinde değişiklik yaparak ve 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 uncu maddesinde değişiklik ya
parak, yurt içinde tedavisi mümkün olmayan hastalığı ve sakatlığı bulunan, Millî Savunma Bakan
lığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki memur ve kamu görevlilerinin bakmakla yükümlü oldukları
ana, bana, eş ve çocuklarına; emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bun
ların kanunen bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri ve dul ve yetim aylığı alanlara yurt dı
şında tedavi imkânının sağlanması amaçlanmaktadır.
Ayrıca, şimdi, burada, zaten, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî Savunma Bakanlığında aktif ola
rak çalışanlar bu haktan yararlanmaktadırlar; bu tasarıyla, bakmakla yükümlü oldukları ile dul ve
yetimleri de yararlanacaklar. Onun için, sanki "elit bir tabakaya mı bu hak veriliyor" yaklaşımını
çokça doğru bulmuyorum.
Yine, yurtdışına, hastalıklarının, yurtiçinde tedavi edilemeyeceği kanısına varılarak, Yüksek
Sağlık Kurulu tarafından rapor verilen kişiler gönderilmektedir. Gönül ister ki, her hastalık Türki
ye'de tedavi edilebilsin; ama, edilemiyorsa, sağlık, gerçekten, hepimiz için çok önemliyse ve ana
yasal bir haksa, dünyanın neresinde tedavi edilmesi gerekiyorsa, hastayı oraya göndermekte yarar
var diye düşünüyorum. Mevcut durumda, bu hak, sadece aktif olarak çalışanlara var; ama, şimdi,
bakmakla yükümlü olduklarına da getiriliyor; buna kesinlikle katılıyoruz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğer, sağlık, Anayasamızda belirtildiği gibi, anayasal bir
haksa, isteriz ki, tüm insanlarımız bu haktan yararlanabilsin; ama, bugün, ülkemizde, gerçekten, ül
ke nüfusunun üçte l'i, yani, 21 milyonun üzerinde insanımız, hâlâ, sosyal güvenlikten yoksun.
2000'li yıllara geliyoruz, tüm Batı dünyasının kendine göre bir çıtası vardır, 2000'li yıllarda hedef
lediği şeyler vardır; aslında, bizim de hedeflerimizden birisi, tüm insanlarımızın, sosyal güvenlik
kapsamına girebilmeleridir. İşte, bugün yine, Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonunda tarımda
kendi adına çalışanların, sosyal güvenlik kapsamına alınmaları yönünde çalışmalarımız vardı; ora
da antant kalamadık; ama -sanırım, yarın, yine, devam edeceğiz- tarımda kendi adına çalışan va
tandaşlarımız da, bundan sonra sosyal güvenlik kapsamına girmiş olacaklar; ama, yine de yetmi
yor; diğer kesimlerin de, umarız, bundan sonraki çalışmalarımızda, 2000'li yıllara giderken, tüm
insanlarımız sosyal güvenlikten yararlanır ve insanlarımız ülke çapında, ülke düzeyinde sağlık hiz
metini göremiyorsa, dünyanın neresinde görülebiliyorsa, orada tüm bu insanlarımıza sağlık hizme
ti verilebilmelidir diye düşünüyorum.
-462-

T.B.M.M.

B:129

28.7.1998

0:5

Değerli arkadaşlarım, burada belki üzerinde durmamız gereken temel konu şu: Yurtdışına gön
derilecek bu insanlarımız, Yüksek Sağlık Kurulu tarafından; Türk Silahlı Kuvvetlerinin hastalan,
GATA' da kurulacak bir sağlık kurulu tarafından gönderilebilecek. Millî Savunma Bakanlığının
hastaları ise, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde kurulacak üst düzey bir kurul tarafından gönderilebi
lecek. Ne kadar süreyle; iki yıl süreyle. Bunu, kanun kapsamı içine alıyoruz.
Değerli arkadaşlar, belki burada üzerinde durulması gereken şey, acaba iki yıl sonunda o in
san tedavi edilemediyse, bundan "sen, artık, tedavi edilemeyeceksin; sen, artık, kaderine bırakıla
caksın" anlamı mı çıkarmalıyız yoksa bunu kanun kapsamında değilde, oraya gönderen kurul,
yurtdışında tekrar tedavisinde yarar görüyorsa, buna o sağlık kurulu tarafından, karar vermelidir di
ye mi düşünmemiz lazım?
İkinci bir husus; sağlık kurulu karar verdikten sonra bu raporun Millî Savunma Bakanlığı ve
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tasdik edilmesi öngörülüyor. Eğer, bunun düzeltilmesi ge
rekiyorsa "ilgili bakanlıkların sağlık dairesi başkanlığı tarafından tasdik edilmeli" şeklinde düzel
tilmesinde yarar olduğu kanısındayım.
Değerli arkadaşlar, kimi arkadaşlarımızın dediği gibi...
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Niye Sağlık Bakanlığı değil?..
BEKİR KUMBUL (Devamla) - Belki parayı ödeyen kesim Millî Savunma Bakanlığı ve İçiş
leri Bakanlığı olacağı için, o bakanlıkların sağlık dairesi başkanlıkları tarafından onaylanması uy
gun olabilir diye düşünüyorum.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Milletvekillerinin raporlarını Sağlık Bakanlığı onay
lıyor.
BEKİR KUMBUL (Devamla) - Ama, bu, tartışılabilir elbette; katılıyorum.
Değerli arkadaşlar, belki, burada, yine üzerinde durulması gereken şey, sağlık parayla ölçül
mez. İnsanlarımızı, eğer yurt içinde tedavi edemiyorsak, yurt dışında daha pahalı oluyor diye, on
lara "hayır, sizi gönderemeyiz, kendi halinize bırakırız" diyemeyiz; pahalı da olsa göndermek zo
rundayız. Arabanızı, alacağınız elbiseyi, hatta, evinizi daha düşük fiyatla almayı düşünebilirsiniz,
bunun pazarlığını yapabilirsiniz; arabaya binmeyebilirsiniz, otobüsle de gidebilirsiniz; ama, temel
olan sağlıksa, bunda pahalıya mal oluyor diye, o insanı sağlığından edemezsiniz. Böyle bir yakla
şımı sağlık için, hele devletimize sosyal devlet diyorsak, bunu, sağlık için kullanamayız.
Ancak.şunu da belirtmeden geçemeyeceğim: Değerli arkadaşlar, Ulu Önder Atatürk'ün söy
lediği bir söz vardı: "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz." Bugün, Türkiye'de, gerçekten, yurt dı
şındaki hekimlerden daha yetkin, daha etkili, daha bilgisel, daha bilimsel hekimler vardır. Yani, o
hizmetleri Türkiye koşullarında yapma yönünde çalışmalar geliştirmeliyiz. Eğer, buradaki eksik
tıbbî cihaz ve malzemeyse, bunu yurt içinden de alabilmeliyiz; o insanlarımızı, yurt içinde tedavi
edecek şekilde hastanelerimizi dizayn edebilmeliyiz; buna katılıyorum; ama, bugünün koşulların
da bu mümkün değilse, elbette, onun tedavisini, nerede yapılıyorsa, orada yaptırmak zorundayız di
ye düşünüyorum.
Bu tasarının, yararlanacaklara hayırlı, uğurlu olmasını diliyor; Yüce Meclisi tekrar saygıyla,
sevgiyle selamlıyorum. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar)
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kumbul.
Şahsı adına, Sayın Yıldırım Aktürk; buyurun efendim.
Süreniz 10 dakikadır.
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YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Muhterem milletvekilleri, 382 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek
üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım.
Muhterem arkadaşlar, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 inci, 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun geçici
139 uncu maddelerinde değişiklik yapmayı öneren bu kanun tasarısı, ağırlıklı olarak, yurtdışı teda
vi hizmetlerini içeriyor. Şimdi önce, daha evvel devlet memurlarına ve Silahlı Kuvvetler mensup
larına yurtdışında tedavi imkânları sağladığımız dönemlerde, henüz Türkiyemizde kaliteli sağlık
kuruluşları, özellikle, özel sağlık kuruluşları teşekkül etmediğini hatırlatmak istiyorum.
Sizlerle paylaşmak istediğim birinci husus, yurtdışı sağlık hizmetleri fevkalade pahalıdır, bir
yabancının, bulunduğu ülkede bile faturasını kolay kolay kaldıramayacağı hizmetlerdir. Ameri
ka'dan bir misal verirsek, blue cross sistemine bağlı olan bir kişi, imzaladığı protokole göre, ancak
belli bir limit içindeki sağlık harcamalarından sigortalıdır, onun üstündeki kısmı için, kaderiyle baş
başa kalır. Sınırsız, ucu açık, hesabı kitabı belli olmayan sigorta sistemi diye bir şey, yurt dışında
da hiçbir şekilde söz konusu değildir. Bir Mayo Kliniğini misal verelim; Amerikan vatandaşları
nın, ancak yüzde l'inin gitme imkânına kavuştukları bir kliniktir; çünkü, ödedikleri primler, hcrbirini belli bir standartta programa bağlamıştır; en üst sağlık kuruluşlarından da, ancak en yüksek ge
lir seviyesinde, en yüksek primi ödemek durumunda olan şirket mensupları istifade ederler. Halbu
ki, bugüne kadarki uygulamada, biz, sadece "yurtiçinde tedavisi mümkün görülemiyorsa yurtdışı
na gönderilir" diye bir karar alıyoruz ve baktığımızda, genellikle, yurt dışında en üst kuruluşlara
gönderiyoruz. Niçin; çünkü, artık, Tükiyemizde gelişmiş kuruluşlar var; bir Bayındır Hastanesi, bir
Amerikan Hastanesi, Bir Sevgi Hastanesi... Giderek, bir on-line sistemiyle, neredeyse, oralardan
bilim adamlarının katkılarıyla teşhis ve tedavi imkânları gelişmekte, her türlü modern teçhizat, ar
tık "yurtiçinde de yavaş yavaş sağlanmaktadır. Ne zaman yurt dışına gönderiliyor; ancak, çok özel,
en üst seviyedeki sağlık kuruluşlarında tedavisi gereken hastalıklar için.
Şimdi, bir kanser mevzuunu ele alalım. Kanser, parası olanın hastalığıdır; çok gaddar bir cüm
le. Eğer, paranız limitliyse, ortalama olarak ömrünüzü uzatma girişiminde rasyonel bir davranış
içerisine girersiniz. Trilyonerseniz, belki iki sene katabilirsiniz ömrünüze; ama, herkesi trilyoner
davranışı içerisine sokabilir miyiz; bunun, mümkün olup olmadığını önce bir gözden geçirmek ge
rektiğini düşünüyorum.
Muhterem arkadaşlarım, bunları niçin söylüyorum; çünkü, yurtiçinde, genel sağlık sigortasını
henüz tesis etmemiş bir ülkeyiz. Muhterem Sağlık Bakanımız, Bakanlar Kuruluna getirdi, yakında
Meclise arz edilecek; bütün vatandaşlarımızı genel sağlık sigorta sistemi içine alan bir arayış için
deyiz. Bu, henüz mevcut değil.
İkincisi; Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar ve Emekli Sandığının kara delik dediğimiz açıklan 1,5
katrilyonla bütçemizin en büyük harcama kalemleridir.
Bu Meclis dönemimizde çok hayırlı işler yaptık; birincisi, vergi reformu, ikincisi, Genel Ku
rula indirdiğimiz mahallî idareler reform tasarısı; fakat, maalesef, üzülerek ifade ediyorum, Hükü
metimizin de programında olduğu halde, sosyal güvenlikle ilgili bir reform çalışmasını, bu anlam
da, bu sistemi sağlıklı bir dengeye kavuşturacak bir çalışmayı, henüz gerçekleştiremedik.
Onun için, şu önümüzdeki tasarının, çok erken, ham ve yeterince etüt edilmemiş olduğunu,
özellikle, rakamsal tarafı fevkalade cılız bir tasarı olduğunu görüyoruz. Ben, şahsen, Plan ve Büt
çe Komisyonunda, bu tasarı önümüze geldiğinde, Hükümetimizden, nasıl bir projeksiyon yapıyor; ya
ni, önümüzdeki bir yıl içinde, bu kolaylıklar sağlanırsa, yurtdışına kaç kişi gider, emekli olduklarında
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yurtdışı tedaviden ne kadar istifade ederler, ölümleri halinde, dul ve yetimlerine intikal eden sağ
lık harcamaları ne kadardır diye bir tahminî bütçe çalışması rica ettim; fakat, bunu sağlayamadık.
Önümüzde, sadece, şu anda, mevcut sisteme göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ve devlet memur
larından yurtdışına gidenlerle ilgili harcamalar var; ancak, şu kadarını söyleyeyim, bakmakla yü
kümlü oldukları kişileri hiç hesaba katmadan, sadece "emekli" kelimesini ilave ederek; yani "emek
li askerlere de bunu getiriyoruz, emekli memurlara da bunu getiriyoruz" dediğimizde, bu fatura 6
veya 7 ile çarpılacaktır; "bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları" dediğimizde, bunun 20'ye
varan bir katsayıyla çarpılması gerektiğini gözardı etmememiz gerektiğini düşünüyorum; Özellik
le, kişi vefat ettikten sonra da bu imkânlar devam edeceğine göre, bunun, aynen, yozlaşmış sigorta
sistemimizde olduğu gibi, 40-50 seneye dönük, çok ciddî taahütler içeren, çok büyük meblağlara va
ran bir doküman olduğunu; fakat, bir iki kelimenin arasına gizlendiği ve maalesef, ciddî bir maliyet
hesabının, analizinin yapılmadığını görüyoruz. Biz, Plan ve Bütçe Komisyonunda, ciddî bir çalışmay
la gelinmesi için bir miktar direndik, Hükümetimizden böyle bir çalışmayı istedik; fakat, sonunda ge
linen nokta çok sığ bir argüman oldu muhterem arkadaşlarım. O da nedir; Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri bu imkânlardan istifade ediyorlar. Onun için bunu aynen, memurlarımızın, askerlerimizin
emeklilerine de, onların bakmakla yükümlü olduklarına da getirelim ve böylece Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleriyle, sağlık sisteminde, yurtdışında tedavi imkânlarında eşitlik sağlayalım.
Bu memleketi batıran tek kelime seçin deseler; ben, bir plancı olarak, bir ekonomist olarak,
eşitlik ilkesinin yozlaştırılması derim. (FP sıralarından alkışlar) Hiçbir şekilde hesaba kitaba gel
meyen davranışlar içine giriyoruz, ondan sonra da bakıyoruz ki, ipin ucu kaçmış ve bunun fatura
sı nereden karşılanacak arayışları içine giriyoruz; ama, iş işten geçmiş oluyor.
Muhterem arkadaşlarım, hele enflasyonu düşürme taahhüdü içine girmiş disiplinli bir hükümet
anlayışı içinde, bu tip gevşek, sulandırılmış ve karşılığı belli olmayan uygulamalara yer olmaması
lazım. Bir başka deyişle, böyle bir tasarıyı buradan geçirdiğimizde, ben iddia ediyorum, iki ay son
ra IMF geldiğinde rapor verirken, Türkiye'ye, sınıfta kalacak derslerinden birisi de bu derler. Ni
çin; sadece memura yüzde 5 daha faza verme hadisesi değildir; hesapsız kitapsız, bir cümlelik "canım'yapalım oluversin" niteliğinde gevşek uygulamaların devamını durduramamamız anlayışıdır.
Biz, burada, perhiz dönemini ilan etmez ve enflasyonu düşürme konusunda kararlılığımız açsından
topyekûn bir davranışa girmezsek, zaten her şeyi kaybetmişiz demektir.
Son bir nokta: Bu tasarıda, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununun içinde yer alanlar arasında ciddî bir eşitsizlik vardır. 2 yıl kuralı, 657'ye tabi memur
lar için vardır; ama, yanlış okumuyorsam, 1 inci maddeye göre, Gülhane'deki profesörler kurulu
nun ve arkasından da Millî Savunma Bakanlığının tasdikiyle yurtdışına gidildiğinde, tedavi süre
sinde herhangi bir sınır yoktur. Bu da, zannediyorum, Anayasamıza ciddî bir şekilde aykırılık du
rumu ortaya koymaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, neresinden bakılırsa bakılsın -ben maddeler üzerinde de söz aldım,
gerekirse tekrar bu kürsüyü işgal edeceğim- zannediyorum en hayırlısı, bu tasarının Komisyonu
muza geri çekilmesi ve Hükümetimizin de daha etraflı bir çalışmayla, daha doyurucu bir şekilde
karşımıza gelmesidir.
Saygılar sunarım. (FP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aktürk.
Buyurun Sayın Komisyon Başkanı.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Sayın Baş
kanım; değerli Komisyon üyesi arkadaşımın, Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışmalarıyla ilgili, bir
bakıma ciddiyetini değerlendirerek yapmış olduğu konuşmayı büyük bir üzüntüyle karşılıyorum.
(FP sıralarından gürültüler)
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Müsaade buyurun...
Plan ve Bütçe Komisyonu, çalışmalarını, burada yer alan uzman arkadaşlarımın değişik görüş
lerini, Hükümet mütalaalarını dikkate alarak, her zaman olduğu gibi, bu tasarıda da fevkalade cid
dî bir biçimde değerlendirmiştir. Bu düzenlemede, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin tedavi
yöntemleri arasında, esas itibariyle hiçbir ayrıcalık ve farklılık getirilmemektedir. Aksine, bu dü
zenleme -değerli arkadaşım biraz daha tetkik ederse görecektir- aradaki farklılıkları telafi edecek,
paralellik sağlayacak, eksiklikleri giderecek düzenlemeler getirmiştir.
Diğer taraftan, maddeler sağlıklı bir biçimde tetkik edildiği zaman görülecektir ki, sonunda,
yurtdışında tedaviye gerek görecek merci, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bu konuda yetkili
kılmış olduğu, görevli kılmış olduğu hükümet merci Sağlık Bakanlığıdır. Bu itibarla, hakikaten,
geçmişte, hiçbir şekilde, yoz bir biçimde uygulanması söz konusu olmamıştır, bundan sonra da ol
ması olasılığı yoktur. Bu itibarla, arkadaşımın yapmış olduğu değerlendirmeye, Komisyon Başka
nı sıfatıyla, katılmamızın mümkün olmadığını, bilgilerinize saygılarımla arz ederim. (ANAP sıra
larından alkışlar)
' -.
BAŞKAN - Sayın Başkan, arkadaşımızın söylediği, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
da "bunların harcırah ve tedavi giderleri kurumlarınca ödenir ve yurtdışı tedavi müddeti 2 yılı ge
çemez deniliyor; ama, 1 inci maddede böyle bir sınırlama yok" şeklinde.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Sayın Baş
kanım, eğer, 926 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (c) bendinden sonra gelen fıkra tetkik edilir
se, söz konusu süre kısıtlamasının ve düzenlemesinin...
BAŞKAN- Ne kadar?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun)... burada da,
aynen...
BAŞKAN - Okur musunuz... Genel Kurul aydınlığa kavuşsun efendim.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun)... 6 ay ola
rak yer aldığı görülecektir.
BAŞKAN - O zaman niye 2 yıl dediniz? Orada 6 ay, burada niye 2 yıl oldu? Orayı da bir okur
musunuz Sayın Başkan, Genel Kurulun bilgisi olsun.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Fıkrayı
okuyorum size: "Dış memleketlerdeki tedavi müddeti 2 yılı geçemez. Bu müddet içinde, acil hal
ler müstesna, raporda gösterilen hastalıktan başka yapılan tedavilerin masrafı ödenmez ve bu teda
viler için müddet uzatılamaz.
BAŞKAN - Ama "acil hal" deniliyor orada.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Evet, dc^
yam ediyorum.
MEHMET AYKAÇ (Çorum) - Zorlama Sayın Başkan!..
BAŞKAN - Acil hal varsa o sınırlamaya tabi değil.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Devam
ediyorum: "Tedavi süresi altı ayı geçtiği takdirde, ilgili yabancı sağlık kurumundan ve tedavinin
devamı zaruretini gösteren rapor, mezkûr kurum tarafından, ataşelik kanalıyla Millî Savunma Ba
kanlığı veya Jandarma Genel Kumandanlığına gönderilir. Müteakip altı ayda bir aynı ameliye tek
rarlanır." Yani, altı ayda bir bu ameliye tekrarlanmak suretiyle, işin paralelliği sağlanmaktadır; 2
yılı da geçemez.

T.B.M.M.

B : 129

28.7.1998

O :5

Arz ederim.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Eşitlik mi oluyor bu?!.
BAŞKAN - Efendim, aslında, tabiî, gecenin bu saatinde, tam tatile giderken, böyle bir yasanın
getirilmesini gerektiren zarureti de ben anlayamadım; gerçi, yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi...
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - O sizin takdirinizde değil.
BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar... Bir dakika Sayın Güney; yani, siz, şimdi, burada, çok
önemli... Yani, bir iki kişinin herhalde özel bir durumu var ki, bu kanun öne geçiyor. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri yurtdışına gönderildiği zaman, yani, o da zor şartlarla gönderiliyor ve
oradaki paranın yüzde lO'unu kendisi ödüyor; yani "milletvekili, tedaviye giden kişiler öder" diye
bizim yönetmeliğimizde hüküm var, o zaman buraya da konulması lazımdı. Neyse efendim...
Sayın Cevat Ayhan kişisel söz istedi.
Sayın Yılbaş, siz grup adına söz istemişsiniz; ama Sayın Yıldırım Aktürk şahsı adına konuş
tu; biliyorsunuz, uygulamamız gruplar geçtikten sonra...
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Madde üzerinde konuşurum.
BAŞKAN - Ama, 1 inci maddede verebilirim.
ALGAN HACALOĞLU (istanbul) - Sayın Başkan, milletvekili devlet memuru mu?
Buyurun Sayın Ayhan. (FP sıralarından alkışlar)
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 382 sıra sayılı kanun ta
sarısının tümü üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu Kanun tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonuna
alelacele geldi. Benden evvel konuşan değerli sözcü Yıldırım Aktürk Beyin, burada ifade ettiği hu
susları orada da konuştuk, bendeniz de ifade ettim ve bu aciliyete lüzum olmadığını ifade ettik.
Muhterem Başkan, sizin de ifade ettiğiniz gibi, bir emekli zat için alelacele bunun geçirilmesi is
tendi; sonra -o emekli zatın ismini söylemeyeyim- bir başka şekilde halledildi veya şimdi halledi
lecek, bilemiyorum. Acil olmayan bir kanun tasarısı getirildi.
Şimdi, esasa gelelim:
Değerli arkadaşlar, aktuarya dengesi, emekli kurumlarında 1,5 katrilyon açık. Yurtdışı tedavi
giderleri çok pahalı, Sıddık Beyin bu verdiği rakam 6 milyar 300 milyon; ama bir yıl önceki rakam
lar bunlar, şimdi 10 milyarın üzerindedir, ortalama değeri söylüyorum.
BAŞKAN - Sayın Ayhan, bir kişi için değil mi?
CEVAT AYHAN (Devamla) - Evet, bir kişi için ortalama 10 milyarın üzerindedir.
Sivil, asker emeklileri ve yakınlarını koyuyoruz, bunların getireceği maliyet nedir diye sorduk,
hesap gelmedi, Hükümet getirmedi ve hesabı yok, alelacele birisi için getiriyor bunu, bir emekli
için, geneline de teşmil ediyor. Dedik ki, o emekliyi de çalıştığı holding ödesin, yollasın. (FP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Şimdi, soruyorum; peki, bu memlekette, milyonlarca işçi emeklisi var, bunları niye koymuyor
sunuz buraya; bunlar insan değil mi?! Bunlar da sigorta primi ödüyor, bunların da yakınları var.
(FP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Bu memlekette, milyonlarca Bağ-Kur emeklisi var, bunları niye koymuyorsunuz?! Getirin...
Bunların yakınları var.
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Siz niye koymadınız?
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bu memlekette, 20 milyon çiftçi ailesi var. Seçim çevremde, be
nim etrafımı çeviriyorlar; Bağ-Kur'a para ödüyoruz, sağlık imkânımız yok, tedavimiz yok... Paranız
- 467 -

T.B.M.M.

B:129

28.7.1998.

0:5

varsa, buralara verin, Türkiye'deki sağlık kurumlarını geliştirin; niye Amerika'ya gidecek, niye Avru
pa'ya gidecek? Gidecekse, kendi kesesinden gider. Onun için, bunu uygulama imkânımız yok.
Yeşil kartların karşılığını ödeyemiyoruz; fakir vatandaşların tedavisini yaptıramıyoruz; yani,
ben, burada, bir sosyal yarayı kanatmak istemiyorum; ama, iyi düşünmemiz lazım.
Türkiye, günde 27 trilyon lira faiz ödüyor, güneşin doğuşundan batışına, -Maliye Bakanı bu
rada söyledi- her Allah'ın günü 27 trilyon lira faiz ödüyor! Bu batak içinde, şimdi, trilyonları tek
rar açıyorsunuz. Sosyal güvenlik kurumlarımız iflas halinde; yani, bu tasarıyı anlamak mümkün de
ğil değerli arkadaşlar.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Özel... Özel...
CEVAT AYHAN (Devamla) - Özel kişiler için, tabiî...
Eğer, bunu getirecekseniz, adaletli getirin; işçiyi de, SSK emeklilerini de, Bağ-Kur emeklile
rini de alın, getirin, alkışlayalım, beraber geçirelim, taşıyabiliyorsak; ama, kim bastırırsa o alıyor
Türkiye'de, kim güç kullanırsa o alıyor. Buna da, bu bütçe, bu millet dayanamıyor artık.
Vergi kanunu geçirdik buradan, 4,5-5 katrilyon lira ilave para toplanacak; kimden toplanacak;
milletten toplanacak. Kimden alırsanız, o, yine, nihaî tüketiciye yansıyacak netice itibariyle. Onun
için, bunları taşımak mümkün değil, tekrar tekrar üzerinde düşünmemiz lazım.
Değerli Yıldırım Aktürk Bey ifade ettiler, biz, bunu, Plan ve Bütçe Komisyonunda da konuş
tuk; ciddî hiçbir bilgi gelmedi. Plan ve Bütçe Komisyonu meseleyi geçiştirmesin, hiçbir ciddî bil
gi gelmedi. Komisyon Başkanı burada "geldi, tetkik etti" diyor; hiçbir bilgi gelmedi.
Şimdi, tabiî, Yıldırım Bey doğruyu söyledi; ama, herhalde önümüzdeki grup toplantısında
onun da kulağını çekerler; çünkü, İzmit'teki SEKA peşkeşinden sonra, ANAP Grup Toplantısında
bir arkadaşımızın kulağının çekildiğini duyduk.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Yok öyle bir şey.
CEVAT AYHAN (Devamla) - Ama, biz o arkadaşımızı tebrik ediyoruz, Yıldırım Beyi de
tebrik ediyoruz; evet, doğru olanı söyledi, doğru olanı yapmakla mükellefiz. Kimse kimsenin
parasını birilerine hediye etmesin. Evet, sosyal yardımsa, yapalım; ama, denge içinde yapalım.
Değerli arkadaşlar, biz, bu kapıyı açarsak, ardından diğer sosyal güvenlik kurumlarına bağlı
olanlar da gelecektir. Tabiî, Emekli Sandığı arkasını Hazineye dayadığı için, kaynakları istediği
gibi kullanıyor; ama, SSK'nın ve Bağ-Kur'un bu imkânı yok.
Bunların dikkate alınması için söz aldım, hepinize hürmetlerimi arz ederim. (FP sıralarından
"Bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan.
Tasarının tümü üzerindeki konuşmalar bitmiştir.
Maddelere geçilmesini oylayacağım; ancak, bir yoklama talebi vardır.
Şimdi, yoklama talebiyle ilgili önergeyi okutuyorum:
III. - YOKLAMA
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Toplantı yetersayısı olmadığı görülmekte olup, yoklama yapılması için gereğini arz ederiz.
BAŞKAN - Şimdi, imza sahiplerini arayacağım:
Ahmet Çelik?.. Burada.'
Cafer Güneş?.. Burada.
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Ertan Yülek?.. Burada.
Abdulkadir Öncel?.. Burada.
Yaşar Canbay?.. Burada.
Bedri İncetahtacı?.. Burada.
Osman Pepe?.. Burada.
Osman Hazer?.. Burada.
Hüseyin Arı?.. Burada.
îlyas Arslan?.. Burada.
Abdullah Örnek?.. Burada.
Salih Katırcıoğlu?.. Burada.
İsmail Coşar?.. Burada.
Mustafa Yünllioğlu?.. Burada.
Mustafa Ünaldı?.. Burada.
Rıza Ulucak?.. Burada.
Cevat Ayhan?.. Burada.
İsmail Özgün?.. Burada.
Latif Öztck?.. Burada.
Mehmet Aykaç?.. Burada.
Hasan Hüseyin Öz?.. Burada.
Evet, 21 kişi yoklama isteğinde bulunmuştur. Bu saatte bir de yoklama yapacağız...
İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Yoklamaya lüzum yok Sayın Başkan, d urum ortada.
BAŞKAN - Hayır, yapacağız da, bu kanun tasarısı için yapmaya değmez... Neyse... Neyse,
yapalım; peki.
Sayın milletvekillerinin, Genel Kurul salonunda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini
rica ediyorum.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur; birleşime 10 dakika ara
veriyorum.
Kapanma Saati: 23.08

;

©
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ALTINCI OTURUM
Açılma Saati: 23.18
BAŞKAN : Başkanvckili Kamer GENÇ
KÂTİP ÜYELER: Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Abdulhaluk MUTLU (Bitlis)

_

.0

;

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 129 uncu Birleşiminin Altıncı Oturumunu
açıyorum.
Çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Biraz önce görüşmekte olduğumuz 382 sıra sayılı yasa tasarısının tümü üzerindeki müza
kereler bitmişti. Maddelere geçilmesi oylanırken yoklama istenmiş, yapılan yoklamada toplantı
yetersayısını bulamamıştık.
,
Biliyorsunuz, İçtüzüğümüze göre birinci yoklamada eğer toplantı yetersayısı yoksa, ikinci
yoklamayı yapmak zorundayız.
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Buyurun Sayın Güney.
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, salondaki milletvekili arkadaşlarımızın sayısına
baktığımızda ve diğer grupbaşkanvckili arkadaşlarımızla da yaptığımız sayısal incelemede, bu yok
lamada da toplantı yetersayısının bulunamayacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle, yoklama yapma
manızı arz ve talep ediyoruz.
BAŞKAN - Peki efendim.
Sayın milletvekilleri, çalışma saatimizin bitmesine çok az bir zaman kaldı. Bizim de, Divan
olarak, ikinci bir yoklama yaptığımız zaman toplantı yetersayısının bulunamayacağı konusunda
kesin kanaatimiz var.
Bu itibarla, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 29
Temmuz 1998 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 23.20

—®
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IX. - SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
I. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, günlük bir gazetede çıkan arazi tahsisatı ile il
gili iddialara ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ersin Taranoğlu'nun yazılı cevabı (715814)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Ersin Taranoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim.
Bülent Akarcalı
İstanbul
Yeni Yüzyıl Gazetesinin 3.7.1998 tarihli nüshasında Funda Özkan adlı yazarın köşesinde çı
kan yazıda, Milletvekili İbrahim Yazıcı için "arkadaşı eski Bursa Defterdarı Muzaffer Karakaş, Or
man Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. Kısa bir süre sonra Orman Bakanlığının
arazi tahsisatından Bodrum'da cazip mi cazip bir arazi devralmıştır" denmektedir.
1. Bu yazıdaki doğruluk payı nedir?
2. Arazi tahsisinde söz konusu Müsteşar Yardımcjsı yetkili midir?
3. Arazi tahsisinde hangi yol izlenmiştir?
T.C.
Orman Bakanlığı
Araştırma Planlama ve
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı
Sayı:KM.l.SON.626-2230
Konu : Sn. Bülent Akarcalı'nın yazılı soru önergesi

28.7.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
İlgi : TBMM'nin 13.7.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/5814-14322/33372 sayılı yazı
sı.
İlgi yazı ekinde alınan İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın "Günlük bir gazetede
çıkan arazi tahsisatı ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi" Bakanlığımızca incelenmiş olup,
cevabı yazımız ilişikte gönderilmektedir.
Arz ederim.
Ersin Taranoğlu
Orman Bakanı
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın 7/5814 Esas No.lu Yazılı Soru Önergesi
Hakkında Orman Bakanlığının Cevabı:
1. Yeniyüzyıl Gazetesinin 3.7.1998 tarihli nüshasında adı geçen milletvekili Sayın İbrahim
Yazıcı adına ormanlık saha tahsisi yapılmamıştır.
2. Ormanlık arazilerinin turizm yatırımlarına tahsisi, 5 Nisan 1995 tarih ve 22249 sayılı Res
mî Gazetede yayımlanan Orman Arazilerinin Tahsisine Ait Yönetmelik Esaslarına göre yapılmak
tadır. Buna göre talepler, Bakanlığımızca görevlendirilen bir başkan ve üç üyeden teşekkül eden
Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmektedir. Söz konusu Müsteşar Yardımcısı bu komis- yonda görevli değildir.
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3. Turizm tesisleri için arazi tahsisi, "Orman Arazilerinin Tahsisine Ait Yönetmelik" esasları
na göre yapılmaktadır. Ancak, yukarıda belirtildiği gibi Milletvekili Sayın İbrahim Yazıcı adına or
man arazisi tahsisi yapılmamıştır.
2. - Adana Milletvekili Yakup Budak'in, Adana'da meydana gelen deprem felaketinde zarar
gören çiftçilerin borçlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köy işleri Bakanı Mustafa R. Taşar'in yazı
lı cevabı (7/5820)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Taşar tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.
6.7.1998
Yakup Budak
Adana
27 Haziran 1998 Cumartesi günü Adana Merkez ve Ceyhan ağırlıklı 6.3 şiddetinde meydana
gelen depremde büyük can ve mal kayıpları olmuştur. Bütün milletimizi acıya boğan deprem fela
ketinde 145 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 500'ün üzerinde vatandaşımız da yaralanmıştır.
Ayrıca 1 000 ev tamamen yıkılmış, 3 658 evde büyük hasar, 7 147 evde kısmî hasar ve yaklaşık 26
000 ev ve işyerinde hasar tespit edilmiştir. Hastane, okul, köprü, cami gibi birçok kamu binasında
da hasar büyüktür.
Özellikle Adana'ya yakın köyler ile Ceyhan'ın köylerinde % 80'lere varan yıkım ve hasar
meydana gelmiştir. Köylülerimiz, çiftçilerimiz zor durumdadır. Özelde Adanalıları, genelde tüm
milletimizi yasa boğan deprem felaketinin acılarının hafifletilmesi, ortadan kaldırılması Hüküme
tin alacağı isabetli ve acil kararları süratle uygulaması ile mümkündür.
I. Tarım Kredi Kooperatiflerine borçları olan depremzede çiftçilerimizin borçlarının faizsiz
ertelenmesi ile ilgili Bakanlığınızca hangi çalışmalar yapılmaktadır?
T.C.
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı :KDD.S.Ö. 1.01/1992
Konu : Yazılı soru önergesi

28.7.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 15.7.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.14481 sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal eden ve Adana Milletvekili Yakup Budak ile Hatay Mil
letvekili Dr. Mehmet Sılay'ın yazılı soru önergeleriyle ilgili bilgiler, ilişikte gönderilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
Mustafa Taşar
Tarım ve Köy İşleri Bakanı
Adana Milletvekili Sayın Yakup Budak'm 6.7.1998 gün ve 7/5820-14341 Sayılı, Yazılı Soru
Önergesiyle İlgili Bilgiler:
Soru : 27 Haziran 1998 tarihinde Adana Merkez ve Ceyhan'da 6.3 şiddetinde meydana gelen
deprem, büyük can ve mal kayıplarına yol açmıştır. Özelde Adanalıları ve genelde tüm milletimi
zi yasa boğan deprem felaketinin acılarının hafifletilmesi ve ortadan kaldırılması, hükümetin ala
cağı isabetli ve acil kararların, süratle uygulanmasıyla mümkündür. Bu cümleden olarak deprem
zede çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının, faizsiz ertelenmesiyle ilgili, Ba
kanlığınızca hangi çalışmalar yapılmaktadır?
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Cevap : Söz konusu afetle ilgili olarak, halihazırda yürütülmekte olan hasar tespit çalışmaları
nın sonuçlarını gösterir belgelerin Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne
intikal ettirilmesi halinde, 96/8021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, kooperatif ortağı
çiftçilerimizin mevcut borçlarının, bir yıl süreyle faizsiz, müteakip iki yılda dört eşit taksitte öden
mek üzere, üç yıl süreyle ertelenmesi ve yeni kredi kullandırılması mümkün olabilecektir.
3. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, orman köylerinin sayısına ve kalkındırılması için alı
nacak tedbirlere ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ersin Taranoğlu'nıın yazılı cevabı (7/5828)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Ersin Taranoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim.
8.7.1998
Zeki Ünal
Karaman
1. Orman varlığımızın global olarak parasal değeri nedir? Yılda bu servetten elde edilen net
gelir nedir?
2. Orman köyü niteliğine sahip olmak için ne gibi kriterler dikkate alınmaktadır?
3. Orman köyü vasfından çıkarılan köyler hangi ölçülere göre çıkarılmaktadırlar? Bu vasıfla
rını kaybetmekle zararları ne olmaktadır? Böyle bir zarar söz konusu ise telafi edici mahiyette na
sıl bir çalışma yapılmaktadır?
4. Halen kaç tane orman köyü vardır? Buralarda yaşayan toplam nüfus ne kadardır?
5. Orman köylerinin, fizikî, idarî, malî, hukukî, ekonomik ve sosyal açıdan ne gibi sorunları
vardır? Bu sorunların çözümü konusunda Bakanlığınızda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?
6. Orman köylerinin kalkındırılması ile ilgili uygulamakta olduğunuz bir plan veya program
var mıdır? Varsa hangi yılları kapsamaktadır?
7. Tüm orman köylerinin, 5 yıllık bir süre içinde kalkınması ve sorunlarının çözümü için glo
bal olarak ne miktar finansman kaynağına ihtiyaç vardır?
8. Orman köylerine yılda verilen kredi miktarı nedir? Varsa verilen aynî ve nakdî desteklerin,
toplam değeri nedir?
T.C.
Orman Bakanlığı
Araştırma Planlama ve
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı
Sayı: KM.l.SON.625-2229
Konu : Sn. Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi

28.7.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
İlgi :TBMM'nin 15.7.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/5828-14363/33455 sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın "Orman köylerinin sayısına
ve kalkındırılması için alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi" Bakanlığımızca incelenmiş
olup, cevabı yazımız ilişikte gönderilmektedir.
Arz ederim.
Ersin Taranoğlu
Orman Bakanı
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Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın 7/5828 Esas No.lu yazılı soru önergesi hakkında
Orman Bakanlığının Cevabı :
1. Ormanların maddî faydaları yanında sayılamayacak derecede fonksiyonel faydalan bulun
maktadır. Ormanlara sadece gelir getiren bir meta olarak bakılmaması gerekir. Ormanlarımızın di
kili serveti 14 katrilyon civarındadır.
2. Orman köyü niteliği 6831 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre mül
kî hudutlar içinde Devlet Ormanı bulunan köyler orman köyüdür.
3. Köy mülkî hudutları içinde Devlet ormanı bulunmayan köyler orman köyü niteliği taşımaz.
Orman köyü vasfından çıkarılan köylerde zati yapacak ve zati yakacak ihtiyacı verilemez. Bunun
telafisi için aynı köylülere tahsisli satış yapılarak ihtiyaçları giderilmektedir.
4. Halen 19 062 orman köyü olup, bu köylerde yaşayan toplam nüfus 8 800 000 civarındadır.
5. Orman köylerinde yaşayan insanımızın hayat standardı ülke, hatta kırsal kesim ortalaması
nın altındadır. Bu köylerde arazi kırık, engebeli, parçalı, verimsiz ve yetersizdir.
Tarım ve hayvancılık ilkel usullerle yapılmaktadır. İşsizlik oranı yüksektir/Genelde orman iş- •
çiliğinde (üretim, ağaçlandırma vb.) çalışılmaktadır. Bu işçilik geçici ve gündelik olup geçinmeye
yeterli değildir.
Sert iklim şartları sağlık ve eğitimi olumsuz yönden etkilemektedir. Bu kesim devlet yatırım
larından en az payı almakta, her türlü hizmet bu yörelere en son gitmektedir.
Bu sorunların çözümü için Bakanlığımızın bünyesinde Orman Köylüleri Kalkınma Fonu oluş
turulmuştur.
Bu Fon kanalı ile orman köylerine İlçe Kalkınma Planlarına dayalı olarak kontrollü, kademe
li, faizsiz ve düşük faizli (%8) krediler verilmektedir. Ancak bu kaynak çok sinirli olup, gelirleri
nin artırılması için yoğun çalışmalar yapılmaktadır.
Böylece orman köylüsü üretici durumuna getirilerek kendi kendine yeterli hale gelmesi sağla
nacaktır.
6. Orman köylülerinin kalkındırılması ile ilgili İlçe Orman Köyleri Kalkınma Planları yapıl
mıştır ve yapılmaya devam edilmektedir.
Bu planlar 5'er yıllık olarak hazırlanmakta ve gelir açığına göre ekonomik tedbirler öngör
mektedir.
7. Tüm orman köylerinin ilçe kalkınma planlarında 826 300 sosyal amaçlı 1 094 000 ekono
mik amaçlı olmak üzere 1 920 000 aileye kredi öngörülmüştür. Bunlardan 143 000 sosyal amaçlı,
106 000 ekonomik amaçlı kredi uygulanmıştır.
, •
Mevcut plan önerilerinin 5 yılda uygulanabilmesi için ortalama 200 000 kişiye ekonomik kre
di verilmesi gerekmektedir. Bunun için 1998 yılı rakamları ile yaklaşık 200 trilyon TL.'lık kayna
ğa ihtiyaç vardır.
8. Orman köylerine 1997 yıllarında verilen kredi miktarı sayısı ve 1997 yılı rakamları ile pa
rasal tutarı ekli cetvelde gösterilmektedir. (Ek-2)
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4. - Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, Giresun Limanı tevzii çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Burhan Kara'nın yazılı cevabı (7/5850)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunda gereğinin yapılmasını arz ederim.
Saygılarımla.

9.7.1998
Dr. Turhan Alçelik
Giresun

Giresun limanı tevzii çalışmaları ile ilgili olarak Giresun kamuoyunda bir yılı aşkın süredir yo
ğun spekülasyonlar yapılmaktadır.
Öyle ki, limanın uluslararası standartlara uygun olmaması dolayısıyla liman içinde dolgu ça
lışmaları ve büyük mendireğin uzatılması çalışmaları halen devam etmektedir. Mevcut limanda ge
milerin limana giriş yerinde manevra derinlikleri -14 ile -15 metre civarında iken uzun mendirek
te yapılan 33 derece iç tarafa açılı ve 220 metre uzunluktaki mendirek uzatması ile gemilerin ma
nevra derinliği -11 metre civarına düşecek, bu ise özellikle dalgalı havalarda limana girişi iyice
güçleştirecektir. Ayrıca halihazır uygulanan projeyi yapan firma yetkililerinden aldığımız bilgiye
göre, proje hazırlanırken dikkate alınmayan sahil karayolundaki 50 metre civarındaki deniz dolgu
su da liman tevzii projesini ciddî biçimde etkileyeceği ifade edilmektedir. Yine liman içindeki dol
gu mevcut projeyi olumsuz yönde etkileyecektir.
Genel Müdürlük yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde konuyla ilgili tatmin edici bir bilgi de
tarafımıza verilememiştir. Hatta bizim uyarılarımızla yapılan incelemelerde bir müddet limandaki
tevziî çalışmaları durdurulmuş ancak projede hiçbir değişiklik yapılmaksızın son günlerde çalışma
lara yeniden başlanmıştır.
Soru 1. Çok açık bir şekilde hatalı olduğu görülen bu mendirek uzatma çalışmalarını durdur
mayı düşünüyor musunuz?
Soru 2. Halihazırdaki projeyi durdurmak suretiyle daha küçük açılı ve ileride daha rantabl ola
cak yeni bir proje yaptırmayı düşünüyor musunuz?
T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı : B.02.0.016/00699

27.7.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : a). TBMM Başkanlığının 15.7.1998 gün ve KAN.KAR.MD: A.01.0.GNS.0.10.00.027/5850-14389/33490 sayılı yazınız.
b) 23.7.1998 gün ve B.02.0.KKG.0.12/106-831-34/4157 sayılı yazısı.
Giresun Milletvekili Sayın Turhan Alçelik tarafından Giresun limanı ile ilgili verilen yazılı so
ru önergesinde yer alan konular incelenmiş ve cevaplar aşağıya çıkarılmıştır.
1. Ulaştırma Bakanlığı tarafından Giresun limanında, liman içi çalkantı düzeyinin kabul edi
lebilir limitlere indirilmesi için uzatılacak mendireğin optimum boy, kesit ve konumda projelendi
rilmesini sağlamak amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesine çalkantı deneyi ve stabilite araştırma
sı yaptırılmış olup, bu araştırma sonucunda dalgakıranın 30° sapma açısıyla 220 m. uzatılması ge
rekliliği ortaya çıkmıştır.
2. Konu ile ilgili kuruluşların (DPT Müsteşarlığı, DLH Genel Müdürlüğü, Deniz Ulaştırması
Genel Müdürlüğü, Giresun Valiliği, Giresun Belediye Başkanlığı, Deniz Ticaret Odası Başkanlığı,
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Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı) temsilcilerinin katılımı ile 23.6.1998 tarihinde yapı
lan toplantıda Giresun limanı için, uluslararası standartlar, mevcut koşullar ve fonksiyonel öncelik
ler açısından uygulanmakta olan 30° sapma açılı, 220 m. dalgakıran uzatılması projesinden daha
uygun bir alternatif bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle projenin durdurulması düşünülmemek
tedir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Burhan Kara
Devlet Bakanı
5. - Hatay Milletvekili Mehmet Sılay'ın, Koruma ve Kontrol Genel Müdürü hakkında bazı id
dialara ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R. Taşar'in yazılı cevabı (7/5851)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mustafa Taşar tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
Dr. Mehmet Sılay
Hatay
1. Koruma ve Kontrol Genel Müdürünüz Dr. Celal Özcan tarafından 4.6.1998 tarih ve 13963
sayılı yazı ile anlaşılacağı üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aykırı olarak, kamu göre
vinde siyaset yapmaktadır. Bu Genel Müdürün görevi nedir? Siyaset yapmak mıdır? Yoksa kamu
görevi midir? Bu şahsı şu anki konumuna hangi amaç ve görevle getirdiniz?
2. Sayın Genel Müdürünüz yazısında, Refah Partili yönetim zihniyeti demekle neyi kastet
mektedir? Genel Müdürlükte çalışan insanları neye dayanarak bu zihniyette olduklarını söyleyebil
mektedir? Kendisinin bu beyanını nasıl karşılıyor ve ne yapmayı düşünüyorsunuz?
3. Bundan evvelki hükümet döneminde görevinden alınan bürokratların, mahkeme kararıyla
döndüklerini ve eski görevlerine iade edildiklerini kendisi beyan etmektedir. Peki niçin şimdi ken
disi hukuk kurallarını tanımamazlık etmektedir? Mahkeme karan olduğu halde görevden alınan bü
rokratları neden görevlerine iade etmiyorsunuz? Bu zihniyeti nasıl açıklarsınız?
4. Sayın Genel Müdür, aynı yazıda, hangi hakla, mahkeme kararının kendisinin ortaya koydu
ğu temel prensiplerle çeliştiğini beyan edebilmektedir?
T.C.
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı:KDD.S.Ö.1.01/1992

28.7.1998

Konu : Yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 15.7.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.14481 sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal eden ve Adana Milletvekili Yakup Budak ile Hatay Mil
letvekili Dr. Mehmet Sılay'ın yazılı soru önergeleriyle ilgili bilgiler, ilişikte gönderilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
Mustafa Taşar
Tarım ve Köy İşleri Bakanı
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Hatay Milletvekili Sayın Dr. Mehmet Sılay'ın Bila Tarih ye 7/5851-14362 Sayılı Yazılı Soru
Önergesiyle İlgili Bilgiler:
Soru 1 : Koruma ve Kontrol Genel Müdürünüz Dr. Celal Özcan 4.6.1998 tarih ve 13963 sa
yılı yazı ile anlaşılacağı üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aykırı olarak, kamu görevin
de siyaset yapmaktadır. Bu Genel Müdürün görevi nedir? Siyaset yapmak mıdır? Yoksa kamu gö
revi yapmak mıdır? Bu şahsı şu anki konumuna hangi amaç ve görevle getirdiniz?
Cevap: Koruma ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Cela Özcan, bahse konu yazıda siyaset yapma
maktadır. Genel Müdür, Genel Müdürlüğü ile ilgili hizmetleri yürütmekte olup, aynı zamanda mah
kemeden intikal eden dava yazıları için, Hukuk Müşavirliğine görüş bildirmektedir. Bu görüş ka
mu yararı ve hizmetin gerekleriyle sınırlı olan bir görüştür. Dr. Celal Özcan'ın bu göreve getiril
mesinin sebebi, ilgili Genel Müdürlük hizmetlerinin en iyi şekilde ve kamu yararına yürütülmesi
dir.
. Soru 2 : Sayın Genel Müdürünüz yazısında, Refah Partili yönetim zihniyeti demekle neyi kas
tetmektedir? Genel Müdürlükte çalışan insanları neye dayanarak bu zihniyette olduklarını söyleye
bilmektedir? Kendisinin bu beyanını nasıl karşılıyor ve ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Cevap : Burada Refah Partili yönetim zihniyetinden kastedilen, Refah Partili Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından, geniş bir bürokrat kitlesinin görevden alınmasıdır. Genel Müdürlükte çalı
şan insanların, bu zihniyette olduklarını ifade eden herhangi bir beyana rastlanmamıştır; ilgili ya
zıda böyle bir beyan yoktur.
Soru 3 : Bundan önceki hükümet döneminde görevinden alınan bürokratların, mahkeme kara
rıyla döndüklerini ve eski görevlerine iade edildiklerini kendisi beyan etmektedir. Peki niçin şim
di kendisi hukuk kurallarını tanımamazlık etmektedir? Mahkeme kararı olduğu halde görevden alı
nan bürokratları neden görevlerine iade etmiyorsunuz? Bu zihniyeti nasıl açıklarsınız?
Cevap : Genel Müdürün hukuk kurallarını tanımaması mümkün değildir. Türkiye'de hukukun
üstünlüğünü kabul eden hiçbir kimse, böyle bir davranış içine giremez. Esasen bu belge ve bilgile
ri, bazı şahıslara ve basına veren kişi veya kişiler, büyük bir yanıltma yapmaktadırlar. Nitekim ya
zıda adı geçen davacı kişi, Refah Partili Tarım ve Köy İşleri Bakanı tarafından, Daire Başkanlığı
na atanmış ve akabinde eski Daire Başkanı davayı kazandığı için, aynı Bakan tarafından görevden
alınarak, eski Şube Müdürlüğü de boş olmadığı için, eleman olarak atanmıştır. Bu atama işleri, Re
fah Partili Bakan tarafından gerçekleştirilmiştir. Davacı kişi, bu dönemde eski müktesebi olan Şu
be Müdürlüğünü, dava yoluyla kazanmış ve aynı gün göreve başlatılmıştır. Davacının yazısı 22 Ha
ziran 1998 günü Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ulaşmış ve 23 Haziran 1998 günü, Şube
Müdürlüğü görevine başlatılmıştır. Mahkeme kararı aldığı halde göreve başlatılmayan bürokrat
yoktur.
,
Soru 4 : Sayın Genel Müdür, aynı yazıda, hangi hakla, mahkeme kararının kendisinin ortaya
koyduğu temel prensiplerle çeliştiğini beyan edebilmektedir?
Cevap : Bahse konu yazı, Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğine cevaben yazılmış olup, davanın
temyiz edilmesinin uygun olacağı yönünde bir yazıdır.
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Sıra Sayısı: 643
Esas No : 1/722
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Yatırımlarda Devlet
Yardımları Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına
verilen oyların sonucu:
Kanunlaşmıştır.
Üye Sayısı

550

Kullanılan Oylar

250

Kabul Edenler

246

Reddedenler

2

Çekimserler

0

Mükerrer Oylar

2

Geçersiz Oylar

.

'

,

0

Oya Katılmayanlar

293
9

Açık Üyelikler
(Kabul Edenler
ADANA
Cevdet Akçalı
Uğur Aksöz
İmren Aykut
İbrahim Yavuz Bildik
Mehmet Büyükyılmaz
İ. Cevher Cevheri
M. Halit Dağlı
Tuncay Karaytuğ
Mustafa Küpeli
Arif Sezer
İbrahim Ertan Yülek
ADIYAMAN
Mahmut Bozkurt
AFYON
H. İbrahim Özsoy
AĞRI
Cemil Erhan
M. Ziyattin Tokar
AKSARAY
Mehmet Altınsoy
Nevzat Köse
AMASYA
Aslan Ali Hatipoğlu
Ahmet İyimaya
Haydar Oymak
ANKARA
İlhan Aküztim

Nejat Arseven
Yılmaz Ateş
Saffet Arıkan Bedük
Gökhan Çapoğlu
Ali Dinçcr
Agah Oktay Güner
Halis Uluç Gürkan
İrfan Köksalan
Mehmet Sağdıç
Önder Sav
İlker Tuncay
Hikmet Uluğbay
ANTALYA
Osman Berbcroğlu
Bekir Kumbul
Yusuf Öztop
Metin Şahin
ARDAHAN
Saffet Kaya
ARTVİN
Hasan Ekinci
AYDIN
Cengiz Altınkaya
Nahit Menteşe
Muhammet Polat
BALIKESİR
Safa Giray
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Mustafa Güven Karahan
İ. Önder Kırlı
İsmail Özgün
İlyas Yılmazyıldız
BARTIN
Cafer Tufan Yazıcıoğlu
BATMAN
Ataullah Hamidi
BAYBURT
Ülkü Güney
BİTLİS
Edip Safder Gaydalı
BOLU
Avni Akyol
Necmi Hoşver
Mustafa Karslıoğİu
Mustafa YUnlüoğlu
BURDUR
Mustafa Çil oğlu
Yusuf Ekinci
Kazım Üstüner
BURSA
Ali Rahmi Beyreli
Mehmet Al tan KarapaşaogUı
İlhan Kesici
Hayati Korkmaz
Cemal Külahlı

T.B.M.M.
Yahya Şimşek
•Ertuğrul Yalçınbayır
ÇANAKKALE
Nevfel Şahin
A. Hamdi Üçpınarlar
ÇANKIRI
Mete Bülgün
İsmail Coşar
Ahmet Uyanık
ÇORUM
Mehmet Aykaç
Yasin Hatiboğlu
DENİZLİ
Adnan Keskin
Hasan Korkmazcan
Haluk Müftüler
Ramazan Yenidede
DİYARBAKIR
Sacit Günbey
Ömer Vehbi Hatipoğlu
Salih Sümer
EDİRNE
Evren Bulut
ERZİNCAN
Mustafa Yıldız
ERZURUM
Lütfü Esengün
Necati Güllülü
Ömer Özyılmaz
Aslan Polat
Şinasi Yavuz
ESKİŞEHİR
Necati Albay
Demir Berberoğlu
Mahmut Erdir
GAZİANTEP
Nurettin Aktaş
Mehmet Batallı
Kahraman Emmioğlu
Ali Ilıksoy
Mehmet Bedri încetahtacı
Ünal Yaşar
GİRESUN
Burhan Kara
Ergun Özdemir
HAKKÂRİ
Mustafa Zeydan
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HATAY
Ali Günay
Nihat Matkap
Levent Mıstıkoğlu
Atila Sav
Ali Uyar
Hüseyin Yayla
İĞDIR
Adil Aşırım
İSPARTA
A. Ay kon Doğan
İÇEL
Oya Araslı
Abdulbaki Gökçel
Turhan Güven
İSTANBUL
Ziya Aktaş
Sedat Aloğlu
AhatAndican
Refik Araş
Azmi Ateş
Mehmet Aydın
Nami Çağan
H. Hüsnü Doğan
Halit Dumankaya
Bülent Ecevit
Süleyman Arif Emre
Hasan Tekin Enerem
Ekrem Erdem
Yılmaz Karakoyunlu
Ahmet Güryüz Ketenci
Osman Kılıç
Mehmet Tahir Köse
Emin Kul
Mehmet Moğultay
Yusuf Namoğlu
H. Hüsamettin Özkan
Yusuf Pamuk
Mehmet Ali Şahin
Ahmet Tan
Erdoğan Toprak
Şadan Tuzcu
Osman Yumakoğulları
Bahattin Yücel
İZMİR
Turhan Arınç
Işın Çelebi
— 480 -

O

Sabri Ergül
Şükrü Sina Gürel
Birgen Keleş
Metin Öney
Ahmet Piriştina
Işılay Saygın
Rifat Serdaroğlu
Sabri Tekir
Zerrin Yeniceli
KAHRAMANMARAŞ
Esat Bütün
Hasan Dikici
Ali Doğan
Ahmet Dökülmez
KARABÜK
Hayrettin Dilekcan
Erol Karan
KARAMAN
Abdullah Özbey
Fikret Ünlü
KARS
Çetin Bilgir
Zeki Karabayı r
KASTAMONU
Fethi Acar
Hadi Dilekçi
Haluk Yıldız
KIRIKKALE
Hacı Filiz
KIRKLARELİ
Cemal Özbilen
Necdet Tekin
KIRŞEHİR
Ömer Demir
KOCAELİ
Bülent Atasayan
Halil Çalık
Onur Kumbaracı başı
Hayrettin Uzun
KONYA
Abdullah Turan Bilge
Nezir Büyükcengiz
Veysel Candan
Ali Günaydın
Teoman Rıza Güneri
Mehmet Keçeciler
Mustafa Ünaldı

T.B.M.M.
Mehmet Ali Yavuz
KÜTAHYA
Mustafa Kalemli
Emin Karaa
Metin Perli
MALATYA
Yaşar Canbay
Metin Emiroğlu
Ayhan Fırat
MANİSA
Hasan Gülay
Sümer Oral
Cihan Yazar
Erdoğan Yetenç
MARDİN
Muzaffer Arıkan
Süleyman Çelebi
Mahmut Duyan
Ömer Ertaş
Hüseyin Yıldız
MUĞLA
Zeki Çakıroğlu
Enis Yalım Erez
Fikret Uzunhasan
MUŞ
Erkan Kemaloğlu
NEVŞEHİR
Abdulkadir Baş
Mehmet Elkatmış
Ahmet Esat Kıratlıoğlu
NİĞDE
Akın Gönen
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Mehmet Salih Katırcıoğlu
Ergun Özkan
ORDU
İhsan Çabuk
Müjdat Koç
RİZE
Hüseyin Avni Kabaoğlu
Ahmet Kabil
SAKARYA
Teoman Akgür
Cevat Ayhan
Ertuğrul Eryılmaz
SAMSUN
Cemal Alişan
Yalçın Gürtan
Murat Karayalçın
SİİRT
Ahmet Nurettin Aydın
Nizamettin Sevgili
SİNOP
Metin Bostancıoğlu
Kadir Bozkurt
SİVAS
Tahsin Irmak
Mahmut Işık
Temel Karamollaoğlu
ŞANLIURFA
Necmettin Cevheri
Seyit Eyyüpoğlu
Eyyüp Cenap Gülpınar
Ahmet Karavar
(Reddedenler)

ANKARA
Ersönmez Yarbay

ERZURUM
Abdulilah Fırat
(Mükerrer Oylar)
SAKARYA
Ertuğrul Eryılmaz (KABUL)

ÇANAKKALE
Nevfel Şahin (KABUL)

(Oya Katılmayanlar)
ADANA
Yakup Budak
Sıtkı Cengi 1
Erol Çevikçe
Veli Andaç Durak

Orhan Kavuncu
ADIYAMAN
Mahmut Nedim Bilgiç
Ahmet Çelik
Ahmet Doğan
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ŞIRNAK
Mehmet Tatar
Mehmet Salih Yıldırım
TEKİRDAĞ
Fevzi Aytekin
Bayram Fırat Dayanıklı
TOKAT
Abdullah Arslan
Şahin Ulusoy
TRABZON
Eyüp Aşık
Yusuf Bahadır
Şeref Malkoç
İsmail İlhan Sungur
UŞAK
Hasan Karakaya
Mehmet Yaşar Ünal
VAN
Şerif Bedirhanoğlu
Şaban Şevli
YALOVA
Cevdet Aydın
Yaşar Okuyan
YOZGAT
İlyas Arslan
Yusuf Bacanlı
Lutfullah Kayalar
ZONGULDAK
Tahsin Boray Baycık
Hasan Gemici
Osman Mümtaz Soysal

Celal Topkan
AFYON
Sait Açba
İsmet Attila
Osman Hazer

T.B.M.M.
Yaman Törüncr
Kubilay Uygun
Nuri Yabuz
AĞRI
M. Sıddık Altay
Yaşar Eryılmaz
Celal Esin
AKSARAY
Murtaza Özkanlı
Sadi Somuncuoğlu
AMASYA
'
Cemalettiri Lafçı
ANKARA
Ahmet Bilge
Cemil Çiçek
Mehmet Ekici *
Ömer Faruk Ekinci
Eşref Erdem
Ünal Erkan
Mehmet Gölhan
Şaban Karataş
M. Seyfi Oktay
Yücel Seçkiner (B.)
Aydın Tümen
Rjza Ulucak
ANTALYA
Deniz Baykal
Arif Ahmet Denizolgun
Hayri Doğan
Emre Gönensay
İbrahim Gürdal (B.)
Sami Küçükbaşkan
ARDAHAN
İsmet Atalay
ARTVİN
Metin Arifağaoğlu
Süleyman Hatinoğlu
AYDIN
M. Fatih Atay
Ali Rıza Gönül
Sema Pişkinsüt
İsmet Aptüllah Sezgin (B.)
Yüksel Yalova
BALIKESİR
Abdülbaki Ataç
Ahmet Bilgiç
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Tamer Kanber
Hüsnü Sıvâlıoğlu
BARTIN
Zeki Çakan
Koksal Toptan
BATMAN
Alaattin Sever Aydın
Musa Okçu
Faris Özdemir
BAYBURT
Suat Pamukçu
BİLECİK
Şerif Çim
Bahattin Şeker
BİNGÖL
Kazım Ataoğlu
Hüsamettin Korkutata
Mahmut Sönmez
BİTLİS
Zeki Ergezen
Kamran İnan
Abdulhaluk Mutlu
BOLU
Feti Görür
Abbas İnceayan
BURSA
Yüksel Aksu
Cav i t Çağlar
Feridun Pehlivan
Ali Osman Sönmez
Turhan Tayan
İbrahim Yazıcı
ÇANAKKALE
Hikmet Aydın
Mustafa Cumhur Ersümer (B.)
Ahmet Küçük
ÇORUM
Bekir Aksoy
Hasan Çağlayan
Zülfikar Gazi
Ali Haydar Şahin
DENİZLİ
M. Kemal Aykurt
Hilmi Develi
Mehmet Gözlükaya
DİYARBAKIR
Abdülkadir Aksu
Muzaffer Arslan
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Ferit Bora
M. Salim Ensarioğlu
Seyyit Haşim Haşimi
Yakup Hatipoğlu
Sebgetullah Seydaoğlu
EDİRNE
Ümran Akkan
Mustafa İlimen
Erdal Kesebir
ELAZIĞ
Mehmet Ağar
Ömer Naimi Barım
Hasan Belhan
Cihan Paçacı
Ahmet Cemil Tunç
ERZİNCAN
Tevhit Karakaya
Mustafa Kul
Naci Terzi
ERZURUM
Zeki Ertugay
İsmail Köse
ESKİŞEHİR
Mustafa Balcılar
İbrahim Yaşar Dedelek
Hanifi Demirkol
GAZİANTEP
Hikmet Çetin (Başkan)
Mustafa R^ Taşar (B.)
Mustafa Yılmaz (13.)
GİRESUN
Turhan Al çelik
Yavuz Köymcn
Rasim Zaimoğlu
GÜMÜŞHANE
Lütfi Doğan
Mahmut Oltan Sungurlu (B.)
HAKKÂRİ
Naim Geylani
HATAY
Abdülkadir Akgöl
Fuat Çay
Süleyman Metin Kalkan
Mehmet Sılay
İĞDIR
Şamil Ayrım

T.B.M.M.
İSPARTA
Ömer Bilgin
Mustafa Köylü
Erkan Mumcu
Halil Yıldız
İÇEL
Fevzi Arıcı
Mehmet Emin Aydınbaş
Saffet Benli
Halil Cin
Ali Er
D. Fikri Sağlar
Mustafa İstemihan Talay (B.)
Ayfer Yılmaz
Rüştü Kazım Yücelen (B.)
İSTANBUL
Bülent Akarcalı
Meral Akşener
Yıldırım Aktuna
Tayyar Altıkulaç
Mustafa Baş
Mukadder Başeğmez
Ali Coşkun
Tansu Çiller
Gürcan Dağdaş
Mehmet Fuat Fırat
Algan Hacaloğlu
Metin Işık
İsmail Kahraman
Cefi Jozef Kamhi
Hüseyin Kansu
Ercan Karakaş
M. Çavit Kavak (B.)
Hayri Kozakçıoğlu
G oksal Küçükali
Aydın Menderes
Necdet Menzir (B.)
Ali Oğuz
Mehmet Altan Öymen
Korkut Özal
Ali Talip Özdemir
Mehmet Cevdet Selvi
Mehmet Sevigen
Güneş Taner (B.)
Bülent Hasan Tanla
Zckcriya Temizel (B.)
Ali Topuz
Bahri Zengin
Namık Kemal Zeybek
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İZMİR
Veli Aksoy
Ali Rıza Bodur
Hasan Denizkurdu
İ. Kaya Erdem
Aydın Güven Gürkan
Şekibe Gencay Gürün
Mehmet Köstcpen
Atilla Mutman
Rüşdü Saraçoğlu
Ufuk Söylemez
Süha Tanık
Hakan Tartan (İ. A.)
İsmail Yılmaz
KAHRAMANMARAŞ
Avni Doğan
Mustafa Kamalak
Mehmet Sağlam
Ali Şahin
KARABÜK
Şinasi Altıner
KARAMAN
Zeki Ünal
KARS
Y. Selahattin Beyribcy
Sabri Güner
KASTAMONU
Murat Başesgioğlu (B.)
Nurhan Tekincl
KAYSERİ
Memduh Büyükkılıç
İsmail Cem (B.)
Osman Çilsal
Ayvaz Gökdemir
Abdullah Gül
Nurettin Kaldırımcı
Salih Kapusuz
Recep Kırış
İbrahim Yılmaz
KIRIKKALE
Kemal Albayrak
Mikail Korkmaz
Recep Mızrak
KIRKLARELİ
İrfan Gürpınar
A. Sezai Özbek.
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O :6

KIRŞEHİR
Cafer Güneş
KİLİS
Mustafa Kemal Ateş
Doğan Güreş
KOCAELİ
Necati Çelik
İsmail Kalkandelen
Osman Pepe
Bekir Yurdagül
KONYA
Ahmet Al kan
Hüseyin Arı
Remzi Çetin
Mehmet Necati Çetinkaya
Abdullah Gencer
Hasan Hüseyin Öz
Lütfi Yalman
KÜTAHYA
Ahmet Derin
İsmail Karakuyu
Mehmet Korkmaz
MALATYA
Miraç Akdoğan
Oğuzhan Asiltürk
Fikret Karabakmez
M. Recai Kutan
MANİSA
Abdullah Akarsu
Rıza Akçalı
Bülent Arınç
Tevfik Diker
Aysel i Göksoy
Ekrem Pakdemirli
MARDİN
Fehim Adak
MUĞLA
İrfettin Akar
Lale Aytaman
Mustafa Dedeoğlu
. MUŞ
Necmettin Dede
Nedim İlci
Sabahattin Yıldız
NİĞDE
Doğnn Baran

T.B.M.M.
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ORDU
Hüseyin Olgun Akın
Mustafa Bahri Kibar
Mustafa Hasan Öz
Nabi Poyraz
Refaiddin Şahin (B.)
Şükrü Yürür
RİZE
*

Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan)
can)

SAKARYA
Nezir Aydın
Nevzat Ercan
Ahmet Neidim
Ersin Taranoğlu (B.)
SAMSUN
İrfan Demiralp
Ahmet Demircan
Ayhan Gürel
Nafiz Kurt
Biltckin Özdemir
Latif Öztek
Musa Uzunkaya
Adem Yıldız

28.7.1998

SİİRT
Mehmet Emin Aydın
SİNOP
Yaşar Topçu (B.)
SİVAS
Musa Demirci
Abdüllatif Şener
Nevzat Yanmaz
Muhsin Yazıcıoğlu
,
ŞANLIURFA
Sedat Edip Bucak

Ahmet Feyzi İnceöz
Bekir Sobacı
TRABZON
Ali Kemal Başaran
İbrahim Cebi
Kemalettin Göktaş (İ. A.)
Hikmet Sami Türk (B.)
TUNCELİ
Kamer Genç (Bşk. V.)
Orhan Veli Yıldırım
UŞAK
Yıldırım Aktürk
VAN

Zülfikar İzol
Abdulkadir Öncel

Maliki Ejder Arvas
Mustafa Bayram
Fethullah Erbaş
Mahmut Yılbaş
YOZGAT
Kazım Arslan
Abdullah Örnek
İsmail Durak Ünlü
ZONGULDAK
Veysel Atasoy
Necmettin Aydın
Ömer Barutçu

M. Fevzi Şıhanlıoğlu
ŞIRNAK
Bayar Ökten
TEKİRDAĞ
Nihan İlgün
Hasan Peker
Enis Sülün
TOKAT
Hanefi Çelik
Ali Şevki Erek
Metin Gürdere (B.)
(Açık Üyelikler)

ANKARA:
BURSA :
KIRŞEHİR:

2
1
1

KOCAELİ:
KONYA:
MANİSA:,
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RİZE:
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Sıra Sayısı: 713
Esas No : 1/777
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu :
Kanunlaşmıştır.
Üye Sayısı

550

Kullanılan Oylar

264

Kabul Edenler

257

Reddedenler

1

Çekimserler

0

Mükerrer Oylar

6
0

Geçersiz Oylar
Oya Katılmayanlar
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Açık Üyelikler
(Kabul Edenler;
ADANA
Uğur Aksöz
İmren Aykut
İbrahim Yavuz Bildik
Mehmet Büyükyılmaz
İ. Cevher Cevheri
M. Halit Dağlı
Veli Andaç Durak
Tuncay Karaytuğ
Mustafa Küpeli
Arif Sezer
İbrahim Ertan Yülek
ADIYAMAN
Mahmut Nedim Bilgiç
Ahmet Çelik
AFYON
İsmet Attila
H. İbrahim Özsoy
AĞRI
Cemil Erhan
M. Ziyattin Tokar
AKSARAY
Mehmet Altınsoy
Nevzat Köse
AMASYA
Aslan Ali Hatipoğlu
Ahmet İyimaya
ANKARA
Yılmaz Ateş

Saffet Arıkan Bedük
Ahmet Bilge
Ali Dinçer
Mehmet Göl han
Agah Oktay Güner
Halis Uluç Gürkan
İrfan Köksalan
Mehmet Sağdıç
Önder Sav
İlker Tuncay
Rıza Ulucak
Hikmet Uluğbay
Ersönmez Yarbay
ANTALYA
Osman Berberoğlu
Bekir Kumbul
Yusuf Öztop
Metin Şahin
ARDAHAN
İsmet Atalay
ARTVİN
Hasan Ekinci
Süleyman Hatinoğlu
AYDIN
Cengiz Altınkaya
Nahit Menteşe
BALIKESİR
Abdülbaki Ataç
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Safa Giray
Mustafa Güven Karahan
İ. Önder Kırlı
İsmail Özgün
İlyas Yılmazyıldız
BARTIN
Zeki Çakan
Cafer Tufan Yazıcıoğlu
BAYBURT
Ülkü Güney
BİNGÖL
Hüsamettin Korkutata
BOLU
Necmi Hoşver
Mustafa Karslıoğlu
Mustafa Yünlüoğlu
BURDUR
Yusuf Ekinci
Kazım Üstüner
BURSA
Ali Rahmi Beyreli
Mehmet Altan Karapaşaoğlu
İlhan Kesici
Hayati Korkmaz
Cemal Külahlı
Yahya Şimşek
Ertuğrul Yalçınbayır

T.B.M.M.
ÇANKIRI
Mete Bülgiin
İsmail Coşar
Ahmet Uyanık
ÇORUM
Mehmet Aykaç
Hasan Çağlayan
Yasin Hatiboğlu
DENİZLİ
M. Kemal Aykurt
Hasan Korkmazcan
Haluk Müftüler
Ramazan Yenidedc
DİYARBAKIR
Ferit Bora
SacitGünbey
Ömer Vehbi Hatipoğlu
EDİRNE
Evren Bulıit
Mustafa İlimen
ERZİNCAN
Tevhit Karakaya
Nacİ Terzi
Mustafa Yıldız
ERZURUM
Lütfü Esengün
Necati Güllülü
Aslan Polat
Şinasi Yavuz
ESKİŞEHİR
Necati Albay
Demir Berberoğlu
Hanifi Demirkol
Mahmut Erdir
GAZİANTEP
Mehmet Batallı
Kahraman Emmioğlu
Ali Ilıksoy
Mehmet Bedri Incetahtacı
Mustafa Yılmaz
GİRESUN
Burhan Kara
Ergim Özdemir
HAKKÂRİ
Naim Geylani

Mustafa Zeydan
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HATAY
Abdulkadir Akgöl
Fuat Çay
Ali Günay
Nihat Matkap
Ati la Sav
Ali Uyar
Hüseyin Yayla
İĞDIR
Adil Aşırım
Şamil Ayrım
İSPARTA
A. Aykon Doğan
İÇEL
Oya Araslı
Abdulbaki Gökçel
Turhan Güven
Mustafa Istemihan Talay
İSTANBUL
Bülent Akarcalı
Ziya Aktaş
Sedat Aloğlu
Refik Araş
Azmi Ateş
Mehmet Aydın
Nami Çağan
H. Hüsnü Doğan
Halit Dıımankaya
Bülent Ecevit
Süleyman Arif Emre
Hasan Tekin Enerem
Ekrem Erdem
Algan Hacaloğlu
İsmail Kahraman
Hüseyin Kansu
Yılmaz Karakoyunlu
Ahmet Güryüz Ketenci
Osman Kılıç
Mehmet Tahir Köse
Emin Kul
Mehmet Moğultay
Yusuf Namoğlu
Ali Oğuz
Ali Talip Özdemir
H. Hüsamettin Özkan
Yusuf Pamuk
Ahmet Tan
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Erdoğan Toprak
Şadan Tuzcu
Osman Yumakoğulları
Bahattin Yücel
İZMİR
Turhan Arınç
Işın Çelebi
Sabri Ergül
Şükrü Sina Gürel
Birgen Keleş
Atilla Mutman
Metin Öney
Ahmet Piriştina
Işılay Saygın
Rifat Serdaroğlu
Sabri Tekir
Zerrin Yeniceli
KAHRAMANMARAŞ
Esat Bütün
Hasan Dikici
Ali Doğan
Ali Şahin
KARABÜK
Hayrettin Diİekcan
Erol Karan
KARAMAN
Fikret Ünlü
KARS
Çetin Bilgir
Sabri Güner
Zeki Karabayır
KASTAMONU
Fethi Acar
Hadi Dilekçi
Haluk Yıldız
KIRIKKALE
Hacı Filiz
KIRKLARELİ
Cemal Özbilen
Necdet Tekin
KIRŞEHİR
Ömer Demir
KOCAELİ
Bülent Atasayan
Halil'Çalık
Onur Kumbaracıbaşı
Hayrettin Uzun

T.B.M.M.
KONYA
Ahmet Alkan
Hüseyin Arı
Abdullah Turan Bilge
Nezir Büyükcengiz
Mehmet Necati Çetinkaya
Ali Günaydın
Teoman Rıza Güneri
Mehmet Keçeciler
Lütfi Yalman
KÜTAHYA
Mustafa Kalemli
Emin Karaa
Metin Perl i
MALATYA
Miraç Akdoğan
Yaşar Canbay
Metin Emiroğlu
Ayhan Fırat
MANİSA
Abdullah Akarsu
Hasan Gülay
Sümer Oral
Cihan Yazar
Erdoğan Yetenç
MARDİN
Muzaffer Arıkan
Süleyman Çelebi
Mahmut Duyan
Ömer Ertaş
Hüseyin Yıldız
MUĞLA
Zeki Çakıroğlu
Enis Yalım Erez
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Fikret Uzunhasan
MUŞ
Erkan Kemaloğlu
NEVŞEHİR
Abdulkadir Baş
Ahmet Esat Kıratlıöğlu
NİĞDE
Akın Gönen
Mehmet Salih Katırcıoğlu
Ergun Özkan
ORDU
İhsan Çabuk
Müjdat Koç
RİZE
Hüseyin Avni Kabaoğlu
Ahmet Kabil
SAKARYA
Teoman Akgür
Cevat Ayhan
Nevzat Ercan
Ertuğrul Eryılmaz
SAMSUN
Cemal Alışan
Yalçın Gürtan
Murat Karayalçın
SİİRT
Ahmet Nurettin Aydın
SİNOP
Metin Bostancıoğlu
SİVAS
Tahsin Irmak
Mahmut Işık
Nevzat Yanmaz
ŞANLIURFA
Necmettin Cevheri

.1998
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Seyit Eyyüpoğlu
Eyyüp Cenap Gülpınar
Ahmet Karavar
ŞIRNAK
Mehmet Salih Yıldırım
TEKİRDAĞ
Bayram Fırat Dayanıklı
TOKAT
Abdullah Arslan
Şahin Ulusoy
TRABZON
Eyüp Aşık
Yusuf Bahadır
İsmail İlhan Sungur
Hikmet Sami Türk
UŞAK
Hasan Karakaya
Mehmet Yaşar Ünal
VAN
Maliki Ejder Arvas
Şerif Bedirhanoğlu
'Şaban Şevli
Mahmut Yılbaş
YALOVA
Yaşar Okuyan
YOZGAT
Yusuf Bacanlı
Lııtfullah Kayalar
İsmail Durak Ünlü
ZONGULDAK
Tahsin Boıay Baycık
Hasan Gemici
Osman Mümtaz Soysal

(Reddedenler)
ERZURUM
Abdulilah Fırat
(Mükerrer Oylar)
ADANA
İmren Aykut (KABUL)
ANKARA
Saffet Arıkan BcdUk (KABUL)

AYDIN
Cengiz Altmkaya (KABUL)
BURSA
Hayati Korkmaz (KABUL)
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KOCAELİ
Halil Çalık (KABUL)
ŞANLIURFA
Necmettin Cevheri (KABUL)

T.B.M.M.
ADANA
Cevdet Akçalı
Yakup Budak
Sıtkı Cengi 1
Erol Çevikçe
Orhan Kavuncu
ADIYAMAN
Mahmut Bozkurt
Ahmet Doğan
Celal Topkan
AFYON
SaitAçba
Osman Hazer
Yaman Törüner
Kubilay Uygun
Nuri Yabuz
AĞRI
M. Sıddık Altay
Yaşar Eryılmaz
Celal Esin
AKSARAY
Murtaza Özkanlı
Sadi Somuncuoğlu
AMASYA
•Cemalettin Lafçı
Haydar Oymak
ANKARA
İlhan Aküzüm
Nejat Arseven
Gökhan Çapoğlu
Cemil Çiçek
Mehmet Ekici
Ömer Faruk Ekinci
Eşref Erdem
Ünal Erkan
Şaban Karataş .
M. Scyfi Oktay
Yücel Seçkiner (B.)
Aydın Tümen
ANTALYA
Deniz Baykal
Arif Ahmet Denizolgun
Hayri Doğan
Emre Gönensay
İbrahim Gürdal (B.)
Sami Kiiçükbaşkan
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(Oya Katılmayanlar)
ARDAHAN
İbrahim Yazıcı
Saffet Kaya
ÇANAKKALE
ARTVİN
Hikmet Aydın
Metin Arifağaoğlu
Mustafa Cumhur Ersümer (B.)
AYDIN (
Ahmet Küçük
M. Fatih Atay
Nevfel Şahin
Ali Rıza Gönül ,
A. Hamdi Üçpınarlar
Sema Pişkinsüt
ÇORUM
Muhammet Polat
Bekir Aksoy
İsmet Aptüllah Sezgin (B.)
Zülfikar Gazi
Yüksel Yalova
Ali Haydar Şahin
BALIKESİR
DENİZLİ
Ahmet Bilgiç
Hilmi Develi
Tamer Kanber
Mehmet Gözl likaya
Hüsnü Sıvalıoğlu
Adnan Keskin
BARTIN
DİYARBAKIR
Koksal Toptan
Abdülkadir Aksu
BATMAN
Muzaffer Arslan
Alaattin Sever Aydın
M. Salim Ensarioğlu
Ataull'ah Hamidi
Seyyit Haşim Haşimi
Faris Özdemir
Yakup Hatipoğlu
BAYBURT
Sebgetullah Seydaoğlu
Suat Pamukçu
Salih Sümer
BİLECİK
EDİRNE
Şerif Çim
Ümran Akkan
Bahattin Şeker
Erdal Kesebir
BİNGÖL
ELAZIĞ
Kazım Ataoğlu
Mehmet Ağar
Mahmut Sönmez
Ömer Naimi Barım
BİTLİS
Hasan Bel han
Zeki Ergezen
Cihan Paçacı
Edip Safder Gaydalı
Ahmet Cemil Tunç
Kamran İnan
ERZİNCAN
Abdulhaluk Mutlu
Mustafa Kul
BOLU
ERZURUM
Avni Akyol
Zeki Ertugay
Feti Görür
İsmail Köse
Abbas İnceayan
Ömer Özyılmaz
BURDUR
ESKİŞEHİR
Mustafa Çiloğlu
Mustafa Balcılar
BURSA
İbrahim Yaşar Dedelek
Yüksel Aksu
GAZİANTEP
Cavit Çağlar
Nurettin Aktaş
Feridun Pehlivan
Hikmet Çetin (Başkan)
Ali Osman Sönmez
Mustafa R. Taşar (B.)
Turhan Tayan
Ünal Yaşar
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GİRESUN
Turhan Alçelik
Yavuz Köymen
Rasim Zaimoğlu
GÜMÜŞHANE
Lütfi Doğan
Mahmut Oltan Sungurlu (B.)
HATAY
Süleyman Metin Kalkan
Levent Mıstıkoğlu
Mehmet Sılay
İSPARTA
Ömer Bilgin
Mustafa Köylü
Erkan Mumcu
Halil Yıldız
İÇEL
Fevzi Arıcı
Mehmet Emin Aydınbaş
Saffet Benli
Halil Cin
Ali Er
D. Fikri Sağlar
Ayfer Yılmaz
Rüştü Kazım Yücelen (B.)
İSTANBUL
Meral Akşener
Yıldırım Aktuna
Tayyar A İti kul aç
A hat Andican (B.)
Mustafa Baş
Mukadder Başeğmez
Ali Coşkun
Tansu Çiller
Gürcan Dağdaş
Mehmet Fuat Fırat
Metin Işık
Cefi Jozef Kamhi
Ercan Kaıakaş
M. Cavit Kavak (B.)
Hayri Kozakçıoğlu
Göksal Küçükali
Aydın Menderes
Necdet Menzir (B.)
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Mehmet Altap Öymen
Korkut Özal
Mehmet Cevdet Selvi
Mehmet Sevigen
Mehmet Ali Şahin
Güneş Taner (B.)
Bülent Hasan Tanla
Zekeriya Temizel (B.)
Ali Topuz
Bahri Zengin
Namık Kemal Zeybek
İZMİR
Veli Aksoy
Ali Rıza Bodur
Hasan Deriizkurdu
İ. Kaya Erdem
Aydın Güven Gürkan
Seki be Gencay Gürün
Mehmet Köstcpcn
Rüşdü Saraçoğlu
Ufuk Söylemez
Süha Tanık
Hakan Tartan (İ. A.)
İsmail Yılmaz
KAHRAMANMARAŞ
Avni Doğan
Ahmet Dökülmez
Mustafa Kamalak
Mehmet Sağlam
KARABÜK
Şinasi Altıner
KARAMAN
Abdullah Özbey
Zeki Ünal
KARS
Y. Selahattin Beyribcy
KASTAMONU
Murat Başesgioğlu (B.)
Nurhan Tekinel
KAYSERİ
Memduh Büyükkılıç
İsmail Cem (B.)
Osman Çil sal
Ayvaz Gökdemir
Abdullah Gül
Nurettin Kaldırımcı
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Salih Kapusuz
Recep Kırış
İbrahim Yılmaz
KIRIKKALE
Kemal Albayrak
Mikail Korkmaz
Recep Mızrak
KIRKLARELİ
İifan Gürpınar
A. Sezai Özbek
KIRŞEHİR
Cafer Güneş
KİLİS
Mustafa Kemal Ateş
Doğan Güreş
KOCAELİ
Necati Çelik
İsmail Kalkandclen
Osman Pepe
Bekir Yurdagül
KONYA
Veysel Candan
Remzi Çetin
Abdullah Gencer
Hasan Hüseyin Öz
Mustafa (İnaldı
Mehmet Ali Yavuz
KÜTAHYA
Ahmet Derin
İsmail Karakuyu
Mehmet Korkmaz
MALATYA
Oğuzhan Asiltürk
Fikret Karabakmcz
M. Recai Kutan
MANİSA
Rıza Akçalı
Bülent Annç
Tevfik Diker
Ayscli Göksoy
Ekrem Pakdemirli
MARDİN
Fehim Adak
MUĞLA
İrfettin Akar
Lale Aytaman
Mustafa Dcdeoğlu

O

T.B.M.M.
MUŞ
Necmettin Dede
Nedim İlci
Sabahattin Yıldız
NEVŞEHİR
Mehmet Elkatmış
NİĞDE
Doğan Baran
ORDU
Hüseyin Olgun Akın
Mustafa Bahri Kibar
Mustafa Hasan Öz
Nabi Poyraz
Refaiddiri Şahin (B.)
Şükrü Yürür
RİZE
Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan)
SAKARYA
Nezir Aydın
Ahmet Neidim
Ersin.Taranoğlu (B.)
SAMSUN
İrfan Demiralp
Ahmet Demircan
Ayhan Gürel
Nafiz Kurt
Biltekin Özdemir
Latif Öztek
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Musa Uzunkaya
Adem Yıldız
SİİRT
Mehmet Emin Aydın
Nizamettin Sevgili
SİNOP
Kadir Bozkurt
Yaşar Topçu (B.)
SİVAS
Musa Demirci
Temel Karamollaoğlu
Abdüllatif Şener
Muhsin Yazıcıoğlu
ŞANLIURFA
Sedat Edip Bucak
Zülfikar İzol
Abdulkadir Öncel
M. Fevzi Şıhanlıoğlu
ŞIRNAK
Bayar Ökten
Mehmet Tatar
TEKİRDAĞ
Fevzi Aytekin
Nihan İlgün
Hasan Peker
Enis Sülün
TOKAT
Hanefi Çelik
(Açık Üyelikler)

ANKARA:
BURSA :
KIRŞEHİR:

KOCAELİ:
KONYA:
MANİSA :

-490-
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Ali Şevki Erek
Metin Gürdere (B.)
Ahmet Feyzi İnceöz
Bekir SoBacı
TRABZON
Ali Kemal Başaran
İbrahim Cebi
Kemalettin Göktaş (İ. A.)
Şeref Malkoç
TUNCELİ
Kamer Genç (Bşk. V.)'
Orhan Veli Yıldırım
UŞAK
Yıldırım Aktürk
VAN
Mustafa Bayram
Fethullah Erbaş
YALOVA
Cevdet Aydın
YOZGAT
İlyas Arslan
Kazım Arslan
Abdullah Örnek
ZONGULDAK
Veysel Atasoy
Necmettin Aydın
Ömer Barutçu

RİZE:
ŞANLIURFA

T.B.M.M.
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Sıra Sayısı: 734
Esas N o : 1/798
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu :
Kanunlaşmıştır.
Üye Sayısı

550

Kullanılan Oylar

312

Kabul Edenler

286

Reddedenler

0

Çekimserler

0

Mükerrer Oylar

26

Geçersiz Oylar

0

Oya Katılmayanlar

255
9

Açık Üyelikler
(Kabul Edenler
ADANA
Uğur Aksöz
İmren Aykut
İbrahim Yavuz Bildik
M. Ali Bilici
Mehmet Büyükyılmaz
Sıtkı Cengil
İ. Cevher Cevheri
M. Halit Dağlı
Veli Andaç Durak
Mustafa Küpeli
Arif Sezer
İbrahim Ertan Yülek
ADIYAMAN
Mahmut Nedim Bilgiç
Mahmut Bozkurt
Ahmet Çelik
AFYON
İsmet Attila
H. İbrahim Özsoy
Nuri Yabuz
AĞRI
M. Sıddık Altay
Cemil Erhan
Yaşar Eryılmaz
AKSARAY
Nevzat Köse
AMASYA
Aslan Ali Hatipoğlu

Ahmet İyimaya
Haydar Oymak
ANKARA ,
İlhan Aküzüm
Nejat Arseven
Yılmaz Ateş
Saffet Arıkan Bedük
Ahmet Bilge
Gökhan Çapoğlu
Ali Dinçer
Mehmet Göl han
Agah Oktay Güner
Halis UIuç Gürkan
İrfan Köksalan
Mehmet Sağdıç
İlker Tuncay
Rıza Ulucak
Hikmet Uluğbay
Ersönmez Yarbay
ANTALYA
İbrahim Gürdal
Bekir Kumbul
Metin Şahin
ARDAHAN
İsmet Atalay
ARTVİN
Metin Arifağaoğlu
Hasan Ekinci
-491-

•
Süleyman Hatinoğlu
AYDIN
Nahit Menteşe
Sema Pişkinsüt
Muhammet Polat
İsmet Aptüllah Sezgin
Yüksel Yalova
BALIKESİR
Abdülbaki Ataç
Safa Giray
Mustafa Güven Karahan
İ. Önder Kırlı
İsmail ÖzgUn
Hüsnü Sıvalıoğlu
İlyas Yılmazyıldız
BARTIN
Cafer Tufan Yazıcıoğlu
BATMAN
Alaattin Sever Aydın
BAYBURT
Ülkü Güney
Suat Pamukçu
BİTLİS
Edip Safder Gaydalı
BOLU
Necmi Hoşvcr
Mustafa Karslıoğlu
Mustafa Yünlüoğlu

T.B.M.M.
BURDUR
Mustafa Çiloğlu
Yusuf Ekinci
Kazım Üstüner
BURSA
Ali Rahmi Beyreli
Mehmet Altan Karapaşaoğlu
İlhan Kesici
Hayati Korkmaz
Cemal Külahlı
Feridun Pehlivan
Yahya Şimşek
Ertuğrul Yalçınbayır
ÇANAKKALE
Hikmet Aydın
Mustafa Cumhur Ersümer
ÇANKIRI
Mete Bülgün
İsmail Coşar
Ahmet Uyanık .
ÇORUM
Mehmet Aykaç
DENİZLİ
M. Kemal Aykurt
Adnan Keskin
Hasan Korkmazcan
,
Haluk Müftüler
Ramazan Yenidede
DİYARBAKIR
Muzaffer Arslan
Ferit Bora
Sacit Günbey
EDİRNE
Evren Bulut
Mustafa İlimen
ELAZIĞ
Ömer Naimi Barım
Hasan Belhan
ERZİNCAN
Mustafa Kul
Naci Terzi
ERZURUM
Necati Güllülü
Ömer Özyılmaz
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Aslan Polat
Şinasi Yavuz
ESKİŞEHİR
Necati Albay
Mustafa Balcılar
Demir Berberoğlu
İbrahim Yaşar Dedelek
Hanifi Demirkol
Mahmut Erdir
GAZİANTEP
Nurettin Aktaş
Mehmet Batall i
Kahraman Emmioğlu
Ali Ilıksoy
Mehmet Bedri Incetahtacı
Ünal Yaşar
Mustafa Yılmaz
GİRESUN
Turhan Alçelik
Burhan Kara
Yavuz Köymen
Ergun Özdemir
GÜMÜŞHANE
Mahmut Oltan Sungurlu
HAKKÂRİ
Naim Geylani
Mustafa Zeydan
HATAY
Ali Glinay
Levent Mıstıkoğlu
Ali Uyar
Hüseyin Yayla
İĞDIR
Adil Aşırım
Şamil Ayrım
İSPARTA
A. Ay kon Doğan
Erkan Mumcu
İÇEL
Oya Araslı
Abdulbaki Gökçel
Turhan Güven
Mustafa İstemihan Talay
İSTANBUL
Bülent Akarcalı
Ziya Aktaş
^-492

Sedat Aloğlu
Ahat Andican
Refik Araş
Azmi Ateş
Mehmet Aydın
Nami Çağan
H. Hüsnü Doğan
Halit Dumankaya
Bülent Ecevit
Hasan Tekin Enerem
Ekrem Erdem
Mehmet Fuat Fırat
Algan Hacaloğlu
Yılmaz Karakoyunlu
Ahmet Güryüz Ketenci
Osman Kılıç
Mehmet Tahir Köse
Emin Kul
Necdet Menzir
Yusuf Namoğlu
Ali Oğuz
Ali Talip Özdemir
H. Hüsamettin Özkan
Yusuf Pamuk
Ahmet Tan
Erdoğan Toprak
Şadan Tuzcu
Osman Yumakoğulları
Bahattin Yücel
İZMİR
Turhan Arınç
Ali Rıza Bodur
Işın Çelebi
Sabri Ergiil
Şükrü Sina Gürel
Birgen Keleş
Atilla Mutman
Metin Öney
Ahmet Piriştina
Işılay Saygın
Rifat Serdaroğlu
Ufuk Söylemez
Süha Tanık
Hakan Tartan
Zerrin Yeniceli

0:6

T.B.M.M.
KAHRAMANMARAŞ
Esat Bütün
Hasan Dikici
Ali Doğan
KARABÜK
Hayrettin Dilekcan
Erol Karan
KARAMAN
Fikret Ünlü
KARS
Y. Selahattin Beyribey
Çetin Bilgir
Sabri Güner
Zeki Karabayır
KASTAMONU
Fethi Acar
Murat Başesgioğlu
Hadi Dilekçi
Haluk Yıldız
KAYSERİ
Salih Kapusuz
İbrahim Yılmaz
KIRIKKALE
Hacı Filiz
KIRKLARELİ
İrfan Gürpınar
Cemal Özbilen
Necdet Tekin
KIRŞEHİR
Ömer Demir
Cafer Güneş
KOCAELİ
Halil Çalık
Necati Çelik
KONYA
Ahmet Alkan
Hüseyin Arı
Abdullah Turan Bilge
Nezir Biiyükcengiz
Mehmet Necati Çetinkaya
Mehmet Keçeciler
Mehmet Ali Yavuz
KÜTAHYA
Mustafa Kalemli
Emin Karaa
Mehmet Korkmaz
Metin Perl i
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MALATYA
Miraç Akdoğan
Yaşar Canbay
Ayhan Fırat
MANİSA
Abdullah Akarsu
Tevfik Diker
Hasan Gülay
Sümer Oral
Cihan Yazar
MARDİN
Muzaffer Arı kan
Süleyman Çelebi
Mahmut Duyan
Ömer Ertaş
MUĞLA
Lale Aytaman
Zeki Çakıroğlu
Enis Yalım Erez
Fikret Uzunhasan
MUŞ
Erkan Kemaloğlu
NEVŞEHİR
Abdulkadir Baş
Ahmet Esat Kıratlıoğlu
NİĞDE
Akın Gönen
Mehmet Salih Katırcıoglu
ORDU
Hüseyin Olgun Akın
İhsan Çabuk
Müjdat Koç
Nabi Poyraz
Refaiddin Şahin
RİZE
Hüseyin Avni Kabaoğlu
Ahmet Kabil
SAKARYA
Teoman Akgür
Nezir Aydın
Nevzat Ercan
Ertuğrul Eryılmaz
Ersin Taranoğlu
SAMSUN
Cemal Alişan
Ahmet Demircan
Ayhan Gürel
Yalçın Gürtan
493
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Murat Karayalçın
Biltekin Özdemir
Latif Öztek

SİİRT
Ahmet Nurettin Aydın
SİNOP
Metin Bostancıoğlu
SİVAS
Musa Demirci
Mahmut Işık
ŞANLIURFA
Necmettin Cevheri
Eyyüp Cenap Gülpınar
Ahmet Karavar
ŞIRNAK
Mehmet Salih Yıldırım
TEKİRDAĞ
Bayram Fırat Dayanıklı
Enis Sülün
TOKAT
Abdullah Arslan
Metin Gürdere
Şahin Ulusoy
TRABZON
Eyüp Aşık
Yusuf Bahadır
Ali Kemal Başaran
İsmail İlhan Sungur
Hikmet Sami Türk
UŞAK
Yıldırım Aktürk
Mehmet Yaşar Ünal
VAN
Maliki Ejder Arvas
Şerif Bedirhanoğlu
Şaban Şevli
Mahmut Yılbaş
YALOVA
Cevdet Aydın
YOZGAT
Yusuf Bacanlı
Lutfullah Kayalar
ZONGULDAK
Veysel Atasoy
Tahsin Boray Baycık
Osman Mümtaz Soysal

T.B.M.M.
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(Mükerrer Oylar)
ADANA
İmren Aykut (KABUL)
M. Ali Bilici (KABUL)
Mustafa Küpeli (KABUL)
AMASYA
Aslan Ali Hatipoğlu (KABUL)
ANKARA
Saffet Arıkan Bedük (KABUL)
ANTALYA
İbrahim Gürdal (KABUL)
BURSA
Ali Rahmi Beyrcli (KABUL)
İlhan Kesici (KABUL)
DENİZLİ
M. Kemal Aykurt (KABUL)
ADANA
Cevdet Akçalı
Yakup Budak
Erol Çevikçe
Tuncay Karaytuğ
Orhan Kavuncu
ADIYAMAN
Ahmet Doğan
Celal Topkan
AFYON
Sait Açba
Osman Hazer
Yaman Törüner
Kubilay Uygun
AĞRI
Celal Esin
M. Ziyattin Tokar
AKSARAY
Mehmet Altınsoy
Murtaza Özkanlı
Sadi Somuncuoğlu
.AMASYA
Cemalettin Lafçı
ANKARA
Cemil Çiçek
Mehmet Ekici
Ömer Faruk Ekinci
Eşref Erdem
'

GAZİANTEP
Mehmet Batallı (KABUL)
GİRESUN
Burhan Kara (KABUL)
İĞDIR
Adil Aşırım (KABUL)
İSTANBUL
Yılmaz Karakoyunlu (KABUL)
Ahmet Tan (KABUL)
Şadan Tuzcu (KABUL)
Osman Yumakoğulları (KABUL)
İZMİR
Işılay Saygın (KABUL)
KARS
Y. Selahattin Bcyribey (KABUL)
(Oya Katılmayanlar)
Ünal Erkan
Şaban Karataş
M. Seyfi Oktay
Önder Sav
Yücel Seçkiner (B.)
Aydın Tümen
ANTALYA
Deniz Baykal
Osman Berberoğlu
Arif Ahmet Denizolgun
Hayri Doğan
Emre Gönensay
Sami Küçükbaşkan
Yusuf Öztop
ARDAHAN
Saffet Kaya
AYDIN
Cengiz Altınkaya
M. Fatih Atay
Ali Rıza Gönül
BALIKESİR
Ahmet Bilgiç
Tamer Kanber
BARTIN
Zeki Çakan
Koksal Toptan
BATMAN
Ataullah Hamidi
-494-

KIRIKKALE
Hacı Filiz (KABUL)
KIRKLARELİ
Necdet Tekin (KABUL)
MUŞ
Erkan Kemaloğlu (KABUL)
ŞIRNAK
Mehmet Salih Yıldırım (KABUL)
TRABZON
Yusuf Bahadır (KABUL)
Hikmet Sami Türk (KABUL)
Hikmet Sami Türk (KABUL)
VAN
Şerif Bcdirhanoğlu (KABUL)
Musa Okçu
Faris Özdemir
BİLECİK
Şerif Çim
Bahattin Şeker
BİNGÖL
Kazım Ataoğlu
Hüsamettin Korkutata
Mahmut Sönmez
BİTLİS
Zeki Ergezen
Kamran İnan
Abdulhaluk Mutlu
BOLU
Avni Akyol
Feti Görür
Abbas İnceayan
BURSA
Yüksel Aksu
Cav i t Çağlar
Ali Osman Sönmez
Turhan Tayan
İbrahim Yazıcı
ÇANAKKALE
Ahmet Küçük
Nevfel Şahin
A. Hamdi Üçpınarlar
ÇORUM
Bekir Aksoy

T.B.M.M.
Hasan Çağlayan
Zülfikar Gazi
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.)
Ali Haydar Şahin
DENİZLİ
Hilmi Develi
Mehmet Gözlükaya
DİYARBAKIR
Abdülkadir Aksu
M. Salim Ensarioğlu
Seyyit Hasım Haşimi
Ömer Vehbi Hatipoğlu
Yakııp Hatipoğlu
Sebgetullah Seydaoğlu
Salih Sümer
EDİRNE
Ümran Akkan
Erdal Kesebir
ELAZIĞ
Mehmet Ağar
Cihan Paçacı
Ahmet Cemil Tunç
ERZİNCAN
Tevhit Karakaya
Mustafa Yıldız
ERZURUM
Zeki Ertugay
Lütfü Esengün
Abdulilah Fırat
İsmail Köse
GAZİANTEP
Hikmet Çetin (Başkan)
Mustafa R. Taşar (B.)
GİRESUN
Rasim Zaimoğlu
GÜMÜŞHANE
Lütfi Doğan
HATAY
Abdülkadir Akgöl
Fuat Çay
Süleyman Metin Kalkan
Nihat Matkap
Atila Sav
Mehmet Sılay
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İSPARTA
Ömer Bilgin
Mustafa Köylü
Halil Yıldız
İÇEL
Fevzi Arıcı
Mehmet Emin Aydınbaş
Saffet Benli
Halil Cin
Ali Er
D. Fikri Sağlar
Ayfer Yılmaz
Rüştü Kazım Yücelen (B.)
İSTANBUL
Meral Akşener
Yıldırım Aktuna
Tayyar Altıkulaç
Mustafa Baş
Mukadder Başcğmez
Ali Coşkun
Tansu Çiller
Gürcan Dağdaş
Süleyman Arif Emre
Metin Işık
İsmail Kahraman
Cefi Jozef Kamhi
Hseyin Kansu
Ercan Karakaş
M. Cavit Kavak (B.)
Hayri Kozakçıoğlu
Göksal Küçükali
Aydın Menderes
Mehmet Moğultay
Mehmet Altan Öymen
Korkut Özal
Mehmet Cevdet Selvi
Mehmet Sevi gen
Mehmet Ali Şahin
Güneş Taner (B.)
Bülent Hasan Tanla
Zekeriya Temizel (B.)
Ali Topuz
Bahri Zengin
Namık Kemal Zeybek
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İZMİR
Veli Aksoy
Hasan Denizkurdu
İ. Kaya Erdem
Aydın Güven Gürkan
Şekibe Gencay Gürün
Mehmet Köstepen
Rüşdü Saraçoğlu
Sabri Tekiroğlu N
İsmail Yılmaz
KAHRAMANMARAŞ
Avni Doğan
Ahmet Dökülmez
Mustafa Kamalak
Mehmet Sağlam
Ali Şahin
KARABÜK
Şinasi Altıner
KARAMAN
Abdullah Özbey
Zeki Ünal
KASTAMONU
Nurhan Tekinel
KAYSERİ
Memduh Büyükkılıç
İsmail Cem (B.)
Osman Çilsal
Ayvaz Gökdemir
Abdullah Gül
Nurettin Kaldırımcı
Recep Kırış
KIRIKKALE
Kemal Al bayrak
Mikail Korkmaz
Recep Mızrak
KIRKLARELİ
A. Sezai Özbek
KİLİS
Mustafa Kemal Ateş
Doğan Güreş
KOCAELİ
Bülent Atasayan
İsmail Kalkandclen
Onur Kumbaracıbaşı
Osman Pepe
Hayrettin Uzun
Bekir Yurdagül

T.B.M.M.

B:129

2 8 . 7 .1998

NİĞDE
Doğan Baran
Ergun Özkan
ORDU
Mustafa Bahri Kibar
Mustafa Hasan Öz
Şükrü Yürür
RİZE
Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan)
SAKARYA
Cevat Ayhan
Ahmet Neidim
SAMSUN
İrfan Demiralp
Nafiz Kurt
Musa Uzunkaya
Adem Yıldız

KONYA
Veysel Candan
Remzi Çetin
Abdullah Gencer
Ali Günaydın
Teoman Rıza Güneri
Hasan Hüseyin Öz
Mustafa Ünaldı
Lütfi Yalman
KÜTAHYA
Ahmet Derin
İsmail Karakuyu
MALATYA
Oğuzhan Asiltürk
Metin Emiroğlu
Fikret Karabakmez
M. Recai Kutan
MANİSA •
Rıza Akçalı
Bülent Arınç
Aysel i Göksoy
Ekrem Pakdemirli
Erdoğan Yetenç
MARDİN
Fehim Adak
Hüseyin Yıldız
MUĞLA
İıfettin Akar
Mustafa Dedcoğlu
MUŞ
Necmettin Dede
Nedim İlci
Sabahattin Yıldız
NEVŞEHİR
Mehmet Elkatmış

SİİRT
Mehmet Emin Aydın
Nizamettin Sevgili
SİNOP
Kadir Bozkurt
Yaşar Topçu (B.)
SİVAS
Tahsin Irmak
Temel KaramoUaoğlu
Abdüllatif Şener
Nevzat Yanmaz
Muhsin Yazıcıoğlu
ŞANLIURFA
Sedat Edip Bucak
Seyit Eyyüpoğlu
Zülfikar İzol
Abdulkadir Öncel
M. Fevzi Şıhanlıoğlu
(Açık Üyelikler)

ANKARA:

2

BURSA :
KIRŞEHİR:

1
1

KOCAELİ:
KONYA:
MANİSA:
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ŞIRNAK
Bayar Ökten
Mehmet Tatar
TEKİRDAĞ
Fevzi Aytekin
Nihan İl gün
Hasan Peker
TOKAT
Hanefi Çelik
Ali Şevki Erek
Ahmet Feyzi İnceöz
Bekir Sobacı
TRABZON
İbrahim Cebi
Kemalettin Göktaş (İ. A.)
Şeref Malkoç
TUNCELİ
Kamer Genç (Bşk.V.)
Orhan Veli Yıldırım
UŞAK
Hasan Karakaya
VAN
Mustafa Bayram
Fethullah Erbaş
YALOVA
Yaşar Okuyan
YOZGAT
İlyas Arslan
Kazım Arslan
Abdullah Örnek
İsmail Durak Ünlü
ZONGULDAK
Necmettin Aydın
Ömer Barutçu
Hasan Gemici (B.)

RİZE:
ŞANLIURFA :
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİRÖNGÖRÜŞMELER
l1,'— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile il
gili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarım araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/26)
2. -— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşı
mının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıy
la Anayasalım 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28)
3. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/31)
4„ — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1)
5. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı
İddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32)
6. — İzmir Milletvekili Bilgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/33)
7. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'niıı zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/34)
8. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ - KUR'un
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/35)
9. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık üretiminde
ki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve İ05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37)
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10. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38)
11. —İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Kürumu'nun daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken ön
lemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39)
12. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmet
lerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/41)
13l< — Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel
Müdürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42)
14- — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43)
15. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Bayındırlık ve
İskân Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınmasr gereken
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44)
16. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et
ithalatı yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/45)
17.t — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Ulaştırma Ba
kanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46)
18. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve 21 arkadaşının, çay üreticisinin ve
işletmelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47)
19, .-- İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş ve 28 arkadaşının, Tarım Kredi
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken
_ 3 _
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tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48)
20, — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 58 arkadaşının, İsrail ile İşbirliği an
laşmaları imzaladığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/49)
21'v — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, Bayındırlık ve İskân
Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/50)
22., — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Tarım Kredi
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51)
23, —İzmir Milletvekili Metin öney ve 10 arkadaşının, ceza ve tevkifevleri ile
tutuklu, hükümlü ve yöneticilerin içinde bulundukları durumu araştırarak alınması
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52)
24< —Balıkesir Milletvekili İsmail özgün ve 18 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54)
25j — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 13 arkadaşının, sağlık hizmetlerin
deki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/55)
26< — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu ve 28 arkadaşının, kumar
hanelerin maddî ve manevî tahribatlarının boyutlarını tespit etmek ve daha iyi
denetlenmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/56)
27< —- Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 27 arkadaşının, Sivas İlinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59)
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28, — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 9 arkadaşının, yargı bağımsızlığına
gölge düşürdüğü iddia edilen olayları araştırarak alınması gereken tedbirleri belir
lemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60)
29, — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 17 arkadaşının, işsizlik soru
nunun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına İlişkin önergesi (10/61)
30, — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 16 arkadaşının, korunmaya
muhtaç çocukların sorunlarının araştırılarak gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62)
31w
' — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 44 arkadaşının, Afşin - El
bistan Termik Santrali'nin kiralanması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/64)
32. — Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 31 arkadaşının, Belediyelerin
içinde bulundukları sorunların tespiti ve belediye hizmetlerinin daha verimli yapı
labilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/65)
33. —İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 115 arkadaşının, başörtülü kız öğren
cilerin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66)
34a — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 28 arkadaşının, Rusya ve Ukray
na'dan kalitesiz ve standartlara uygun olmayan saç ithal edildiği iddialarını ve bun
ların üretimde kullanılmasının sakıncalarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/69)
35. — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 42 arkadaşının, ülkemizin enerji tü
ketiminde ileride bir darboğazla karşılaşmaması için alınması gereken tedbirlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70)
36. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 21 arkadaşının, Refah Partisinin
Uluslararası Yardım Teşkilâtı (IHH) ile ilişkisinin araştırılması ve bu teşkilâtça
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toplanan kurban paralarının amacına ulaşıp ulaşmadığının tespiti amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/71)
37. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, Refah Partisi üye
si oldukları iddia edilen iki kişinin kurban organizasyonu marifetiyle topladıkları
paraların nerelerde kullanıldığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş*
kin önergesi (10/72)
3S< —Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, bazı turizm şirket
lerinin haç organizasyonlarından sağladıkları gelirden Refah Partisine para akta
rılıp aktarılmadığını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73)
39, — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 26 arkadaşının, Kırıkkale İli
nin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74)
40, —Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 14 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/75)
41, — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 16 arkadaşının, ülke çıkarlarına uy
gun bir enerji politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77)
4% — Burdur Milletvekili Kazım Üstüner ve 14 arkadaşının, hayvancılık sek
törünün sorunlarının ve uygulanan yanlış politikaların araştırılarak alınması gere
ken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78)
43. —İstanbul Milletvekili H. Hüsamettin Özkan ve 14 arkadaşının, DYP Ge
nel Başkanı Tansu Çiller'in, yurt içi gezilerinde kullandığı yabancı hava siciline ka
yıtlı uçağın kullanımının Siyasî Partiler ve Türk Havacılık Kanunları karşısındaki
durumunun belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79)
44j — İçel Milletvekili Oya Araslı ve 20 arkadaşının, Refah Partisi Genel Baş
kanı Necmettin Erbakan'ın mal varlığının ve kaynaklarının tespit edilmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80)
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45< — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 25 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmen ve öğrencilerimizin sorunlarının araştırılarak alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81)
46. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 22 arkadaşının, otomotiv
sanayinin sorunlarının ve devrim otomobilinin üretilmemesinin nedenlerinin araştırıla
rak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin
önergesi (10/82)
47. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel ve 28 arkadaşının, GAP İdaresi
ile yabancı firmalar arasında yapılan anlaşmalardaki usulsüzlük iddialarını araştır
mak ve GAP'ın kısa sürede bitirilebilmesi için gerekli yöntemleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83)
48. — îzmir Milletvekili Ahmet Piriştina ve 59 arkadaşının, kumarhanelerin
daha iyi denetlenebilmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/84)
49. — Ankara
olumlu etkileyecek
inci, İçtüzüğün 104
na ilişkin önergesi

Milletvekili Eşref Erdem ve 26 arkadaşının, dengeli kalkınmayı
bir ulaştırma politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
(10/85)

50- — Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz ve 23 arkadaşının, MKE Kuru
munun içinde bulunduğu durumun tespit edilmesi ve tam kapasite ile çalıştırılma
sını sağlamak için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/87)
51. — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar ve 41 arkadaşının, Kastamonu İlinin
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/91)
52. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 21 arkadaşının, orta öğretimdeki so
runların araştırılarak Anayasal çerçeveye uygun bir millî eğitim - politikasının belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92)
53. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, et ithali ko
nusunu araştırmak ve hayvancılığımızın geliştirilmesi için alınması gereken tedbirleri
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belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94)
54< —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 26 arkadaşının, İstanbul Per
şembe Pazarı Ticaret Merkezi (PERPA)'nm içinde bulunduğu durumun araştırılarak
ülke ekonomisine kazandırılabilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95)
55, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 24 arkadaşının, Marmara
Bank, Impexs Bank ve TYT Bank'ın iflas nedenlerinin araştırılarak sorumlularının
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96)
56, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, Kazakistan'da
bulunan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin onarımında meydana gelen yolsuzluk ve
usulsüzlüklerin araştırılarak, sorumlularının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/97)
57, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 26 arkadaşının, Etibank tarafın
dan yapılan alümina ihalesinde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını
araştırarak, madenlerimizin daha rantabl işletilmesi için alınması gereken tedbir
leri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99)
58, —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 19 arkadaşının, Eskişehir E Tipi
Cezaevinin kapatılmasının nedenlerini ve yapılan tadilatların gerekli olup olmadığını
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100)
59, —Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Denizli İlinin içinde
bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101)
6Öj — Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 20 arkadaşının, cezaevlerinde
tutuklu ve hükümlüler tarafından sürdürülen ölüm orucunun nedenlerini ve istem
lerini açığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102)
61', — Bartın Milletvekili Koksal Toptan ve 22 arkadaşının, kumarhanelerin ya
rattığı maddî ve ahlakî tahribatların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104)
—8—
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62, — "Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı ve 23 arkadaşının, elektrik dağıtım
müesseselerinin tahsil ettikleri gelirlerin dağıtılmasında bir kuruma haksız kazanç
sağlanmak suretiyle TEDAŞ'ın zarara uğratıldığı iddialarını araştırmak amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105)
63, - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan ve 22 arkadaşının, Kahramanma
raş İlinin sorunlarını araştırmak ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/106)
64, — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 19 arkadaşının, Gediz Nehrinin kirlen
mesinin nedenlerini araştırmak ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107)
65, —Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Pamukkale'nin doğal
güzellikleri ile kültürel mirasının korunması için alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109)
66, —Çankırı Milletvekili Mete Bülgün ve 26 arkadaşının, çiftçilerimizin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/111)
67, — Tekirdağ Milletvekili Fevzi Ay tekin ve 19 arkadaşının, Trakya'yı tehdit
eden çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112)
68j — İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu ve 47 arkadaşının, spor yapma ola
nakları ile spor kulüpleri ve sporcuların sorunlarının araştırılarak alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114)
69i —İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 21 arkadaşının, milletvekilleri
ve bakmakla yükümlü olduklarına ödenen sağlık harcamalarını araştırarak varsa
usulsüzlükleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115)
70. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 25 arkadaşının, Halk Bankası
tarafından usulsüz kredi verildiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/116)
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71. —Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 20 arkadaşının, sağlığa zararlı
şeker ithal edildiği iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117)
72. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 22 arkadaşının, üniversite
lere giriş sınav sistemindeki olumsuzlukları bütün boyutlarıyla araştırarak alınması
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118)
73, — Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 22 arkadaşının, özel iskelele
rin yasal durumları ile ülke ekonomisi ve çevreye verdikleri zararları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119)
,.
74, — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının, otomobillerle ilgili
bedelsiz ithalat rejiminin ülke sanayi ve ticaretine yapacağı olumsuz etkileri araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120)
753 — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının, Çocuk Esirgeme
Kurumu ve kuruma bağlı yetiştirme yurtlarının içinde bulundukları durumun araş
tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/121)
76< — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 22 arkadaşının, BELKO tarafından
yapılan ithal kömürün satışı ile ilgili iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98
inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/122)
77. —Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 arkadaşının, Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanının yasa dışı uygulamaları ile ilgili iddiaları araştırmak amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123)
78. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 22 arkadaşının, Kültür Bakanlığı
nın Sanata ve Sanatçılara uyguladığı politikalar ile Devlet ve özel tiyatroların so
runları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 nci maddesi uyarınca bir genel
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7)
79. — Manisa Milletvekili Cihan Yazar ve 19 arkadaşının, ilaç üretimindeki
sorunların araştırılarak genel bir ilaç politikası belirlenmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/128)
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80. — içel Milletvekili D. Fikri Sağlar ve 43 arkadaşının, güvenlik, güçlerinin
toplumsal olaylar karşısındaki şiddete varan tutum ve uygulamalarının araştırılarak
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/129)
. 8 1 , — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yaztcıoğlu ve 20 arkadaşının, ülkemiz
de meydana gelen şiddet olaylarının boyutlarını ve nedenlerini araştırarak alınması
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130)
82. — Bursa Milletvekili Ali /Rahmi Beyreli ve 20 arkadaşının, ülkemizde ama
tör sporculuğun bugünkü durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131)
83. — Adana Milletvekili Cevdet Akçalı ve 49 arkadaşının, Türkiye Cumhu
riyeti ile Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri
geliştirmek için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/132)
84. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 33 arkadaşının, Başbakanlık
örtülü Ödeneğinin amacının dışında kullanıldığı iddialarını araştırarak varsa usulsüz
lük ve yolsuzlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133)
85. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 21 arkadaşının, Ege kıyılarında ku
rulan balık çiftliklerinin ülke turizmini tehdit ettiği iddialarını araştırarak alınması
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134)
86. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 21 arkadaşının, kamuda çalışan
mimar ve mühendislerin çalışma koşullarının araştırılarak özlük haklarının iyileşti
rilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/136)
874 — Bitlis Milletvekili Kâmran inan ve 21 arkadaşının, yasama dokunulmaz
lığı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9)
88, — Kütahya Milletvekili Emin Karaa ve 24 arkadaşının, bazı termik sant
rallerin işletme hakkının devredilmesinin millî çıkarlara ters düştüğü iddiasını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137)
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89. — Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı ve 20 arkadaşının, Trakya
bölgesinde özellikle Çorlu ve Çerkezköy'deki çarpık sanayileşmenin önlenmesi için
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/138)
90. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım ve 21 arkadaşının, gümrüklerde
meydana gelen karapara aklama olaylarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139)
91< — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 20 arkadaşının, AİDS'le mücadele
yollarının araştırılarak ulusal bir politikanın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
Önergesi (10/140)
92. — Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu ve 23 arkadaşının, Diyarba
kır İlinin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141)
93. — Konya Milletvekili Lütfi Yalman ve 56 arkadaşının, bir doktorun türbanlı
olduğu gerekçesiyle bilimsel çalışmalarının engellendiği iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142)
94. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 34 arkadaşının, İstanbul Şişli'de mey
dana gelen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan patlama olayının aydınlığı kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143)
95. — İçel Milletvekili Oya Araslı ve 29 arkadaşının, eğitim veya dinî1 amaçlı ev,
yurt, tarikat, dergâh gibi kuruluş, örgüt ve yerlerin faaliyetlerinin araştırılarak Atatürk
ilkelerine ve Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı eylemlerinin önlenmesi için alın
ması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144)
96. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 23 arkadaşının, Burdur İlinin ekono
mik, sosyal ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145)
97. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ye 22 arkadaşının, şeker üretimi ve şeker
fabrikaları ile şeker pancarı üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belilenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146)
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98. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 21 arkadaşının, İzmir Körfezinde ya
şanan kirliliğin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
masına ilişkin önergesi (10/147)
99, — İçel Milletvekili Mustafa Istemihan Talay ve 21 arkadaşının, yeni kuru
lan il ve ilçelerin sorunlarının araştırılarak il ve ilçe kurulmasıyla ilgili daha objektif
kriterlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148)
100. — Samsun Milletvekili Biltekin özdemir ve 41 arkadaşının, kamu personel
rejiminin bütün boyutlarıyla incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149)
3'ÖJ^ — İstanbul Milletvekili Nami Çağan ve 20 arkadaşının, Üniversitelerin so
runlarının araştırılarak yeni üniversite açılmasıyla ilgili daha objektif kriterlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151)
102. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 23 arkadaşının, EGO Genel Müdürlüğü'nce yapılan doğalgaz sayacı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152)
103. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 24 arkadaşının, Burdur ve İç Batı
Anadolu'da hayvancılığın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153)
104. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 24 arkadaşının, Devletin uyuştu
rucuyla mücadele konusunda yetersiz kaldığı iddialarının araştırılarak alınması ge
reken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154)
103., — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 77 arkadaşının, Eski Başbakan
Tansu Çiller hakkındaki Meclis Soruşturması Önergesinin oylanması sırasında sahte oy
kullanıldığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155)
10Ö. —İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 22 arkadaşının, yetkililerin uyuş
turucuyla mücadelede yetersiz kaldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156)
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107, — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner ve 19 arkadaşının, veteriner ilaçları
ile yetiştiricilik ürünlerinin üretim, pazarlama, güvenli kullanım ve kalıntı sorunları
nın araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157)
108. — izmir Milletvekili Metin öney ve 25 arkadaşının, demiryolu ulaşımının
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/158)
109. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 29 arkadaşının, iki ABD vatanda
şının Tansu Çiller'in danışmanı sıfatıyla çalıştırılmasının hukuka uygun olup olmadı
ğının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159)
110, — Balıkesir Milletvekili Tamer Kanber ve 20 arkadaşının, Balıkesir İlinin
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/165)
1111., —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 36 arkadaşının, Bulgaristan'dan yur
dumuza göç eden soydaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167)
112!. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 27 arkadaşının, K.İ.T.'ler ve
özel şahıslar tarafından kurulan bazı vakıfların gayeleri dışında faaliyet gösterdikleri
iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/168)
113, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 22 arkadaşının, Sayısal loto
oyununun ülke kaynaklarının yurt dışına aktarılmasına neden olduğu ve ihalelerinde
yolsuzluk yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169)
1.14j••— İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 33 arkadaşının, elektrik santrallerinin
ve dağıtım hizmetlerinin işletme hakkının devri konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/171)
115. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 31 arkadaşının, S.S.K. sınavıyla
ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılması amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172)
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116. —- Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 21 arkadaşının, crezyonun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/174)
117ı —Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekirı ve 22 arkadaşının, Çernobil kazası
nın yurdumuzda meydana getirdiği etkilerin araştırılarak alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176)
118. — Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 30 arkadaşının, Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının kullanımında partizanlık yapıldığı ve
keyfi davranıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/177)
119. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 57 arkadaşının, Fiskobirlik yöneti
mince usulsüz fındık satışı yapıldığı iddialarının araştırarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178)
120. — Hatay Milletvekili Mehmet Sılay ve 49 arkadaşının, Doğu Türkistan'da
yaşanan son gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11)
121. — Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kastamonu Mil
letvekili Murat Başesgioğlu'nun, kamu personel rijiminin daha adil, dengeli.ve çağdaş
bir yapıya kavuşturulabilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/179)
122. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 31 arkadaşının, Avrııpa'daki va
tandaşlarımıza yönelik ırkçı saldırıların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci-mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180)
123. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 22 arkadaşının, Balkanlar ve
Avrupa ülkeleri ile ilgili olarak izlenen dış politika konusunda Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin
önergesi (8/12)
124. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 24 arkadaşının, D.H.M.l.'nce ger
çekleştirilen bazı ihaleler ile Antalya Havalimanı ve Yeni Dış Hatlar Terminal Binası
ihalesiyle ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/181)
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125. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 46 arkadaşının, Türk Devletleri ile
ilişkilerimizin geliştirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104, ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/182)
126. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 21 arkadaşının, İstanbul - Çatal
ca - Sazlıkdere Baraj Gölü civarında bulunan bir araziye imar izni verilmek suretiy
le bir firmaya haksız menfaat sağlandığı iddialarını araştmnak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/184)
127. — Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 23 arkadaşının, NATO genişlemesi ko
nusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13)
128< — Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu ve 40 arkadaşının, Hatay İlinin
sorunlarının araştırılarak kamu hizmetlerinden daha fazla yararlandırılması için alın
ması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187)
129., — İstanbul Milletvekili Necdet Menzir ve 20 arkadaşının, Türk Polis Teşkilâ
tının sorunlarının araştırılarak yeniden yapılanması için alınması gereken önlemle
rin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188)
130. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 20 arkadaşının, «itirafçı» kişilerle istih
barat örgütleri ve kolluk güçlen arasındaki ilişkiler hakkında ileri sürülen iddiaları
araştırmak amacıyla Anayasanın. 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189)
131. —Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 22 arkadaşının, Yenikapı Mevlevihanesi'nde meydana gelen yangın nedenleri ile kültür ve tabiat varlıklarımızın korun
ması için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/190)
132. —Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin ve 22 arkadaşının, yüksek öğrenim
için yurt dışına gönderilen öğrencilerle ilgili yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191)
133. — Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın ve 24 arkadaşının, Batman İli
nin ekonomik, sosyal ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirle
rin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192)
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134. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 24 arkadaşının, İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan reklam işleri ihalesinde usulsüzlük ve yolsuzluk olup olma
dığının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/193)
135.—Balıkesir Milletvekili İ. önder Kırlı ve 25 arkadaşının, muhtarların so
runlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/194)
136.
tırılarak
tüzüğün
önergesi

— İçel Milletvekili Halil Cin ve 24 arkadaşının, İçel İlinin sorunlarının araş
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
(10/195)

137. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 22 arkadaşının, Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu'na bağlı Kırıkkale Mühimmat Fabrikasında meydana ge
len facianın nedenleri ve yapılacak yardımları araştırmak amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/196)
,
138. — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu ve 30 arkadaşının, YÖK ta
rafından yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlara denklik belgesi verilmesinde
haksızlık yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197)
139. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 20 arkadaşının, bazı mal ve
hizmetlere yapılan son zamlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14)
140. — Konya Milletvekili Abdullah Gencer ve 20 arkadaşının, Irak'ta yaşayan
Türklerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199)
141. —İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk ve 31 arkadaşının, İstanbul'da meyda
na gelen sel felaketinin neden olduğu zararlara karşı alınması gereken tedbirleri belirle
mek amacıyla Anayasanın .98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/200)
142. — Tokat Milletvekili Hanefi Çelik ve 30 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde geçici görevli olarak çalışan personelden bir kısmına keyfi bir şekilde
kadro verildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201)
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143. — DYP Grup Başkanvekilleri Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, İçel
Milletvekili Turhan Güven ve Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Ziraat
Bankasınca tarımsal kredi faiz oranlarının arttırılmasının bankanın kârlılık duru
mu ve çiftçiler üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/202)
'
144. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 19 arkadaşının, TBMM'nde
geçici görevli olarak çalışan personelden bir kısmına keyfi bir şekilde kadro ve
rildiği ve usulsüz personel alımı yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203)
145. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 21 arkadaşının, sekiz yıllık
kesintisiz eğitimi öngören Kanunun uygulanmasıyla ilgili sorunların araştırılarak
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/204)
146. —- Sivas Milletvekili Tahsin Irmak ve 22 arkadaşının, partizanca atamalar
yapıldığı iddialarını araştırmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205)
147. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 19 arkadaşının, İstanbul'da mey
dana gelen su baskınının nedenlerini araştırarak alınması gereken tedbirleri belir
lemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206)
148. —Aydın Milletvekili Cengiz Aitınkaya ve 26 arkadaşının, Şanlıurfa Tünel
leri inşaatının gecikmesinin nedenlerini araştırarak hizmete açılabilmesi için alın
ması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207)
M9jı—Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 19 arkadaşının, hayvancılık sektö
rünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208)
15Ö1 — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki
ilaç imalatı ve tüketimi ile denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/209)
151, — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 23 arkadaşının, istanbul ve Ankara
Büyükşehif Belediyeleri ile bağlı şirketlerin bazı basın kuruluşlarına kaynak aktar*
— 18 ~~
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dığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210)
152. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 20 arkadaşının, Antlaşmalara göre
Suriye ile sınırımızın bugünkü durumunun tespit edilmesi ve Suriye'de arazisi bu
lunan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulunması amacıyla Anayasanın 98 nci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/211)
153. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 34 arkadaşının, uygulanan
tasarruf tedbirlerine rağmen kamu kesiminde özellikle taşıt kullanımında savurgan
lık yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/212)
154. — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 28 arkadaşının, zarar gören çiftçi
lerin desteklenmesiyle ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/213)
155. — Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül ve 21 arkadaşının, enerji darboğazı
nın boyutları ile üretim, dağıtım ve iletimden kaynaklanan enerji kayıplarının araş
tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/214)
156. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 22 arkadaşının, Doğu Anadolu Böl
gesinin kalkınma sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16)
157< — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 66 arkadaşının, din görevlilerinin
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına, ilişkin önergesi (10/215)
- 158. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, YÖK ve Başkanı
hakkında ileri sürülen iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/216)
159. — İstanbul Milletvekili Altan öymen ve 38 arkadaşının, kaçak ve çarpık ya
pılaşmanın çevre ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini araştırarak alınması gereken
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/217)
160. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 25 arkadaşının, üniversitelerdeki öğ
renci olaylarının önlenmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana_ 19 __
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yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/218)
161. — istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 21 arkadaşının, ülkemizde mey
dana gelen yangınların neden olduğu zararların ve itfaiye teşkilâtının sorunlarının
araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/220)
162. — Aksaray Milletvekili Nevzat Köse ve 25 arkadaşının, Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nde mevzuata aykırı uygulamalar
yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/221)
163. — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 24 arkadaşının, İran ve Türkmenis
tan'dan doğalgaz alınması projelerinin geciktiği iddialarının araştırılması amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 nci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/222)
164., — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 20 arkadaşının, Kuzey Irak'tan ya
pılan mazot ticareti ile ilgili yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açık
masına ilişkin önerges (10/223)
165. — Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve 30 arkadaşının, Türk Hava Kurumu
yönetimi hakkındaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/224)
166j — Balıkesir Milletvekili î. önder Kırlı ve 25 arkadaşının, SEKA'nın sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/225)
167, — İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar ve 20 arkadaşının, Devlet içinde varoldu
ğu iddia edilen yasadışı örgütlerin eylemleri ile güvenlik ve istihbarat birimlerinin
sorunlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226)
169. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 20 - arkadaşının, sınır ticaretinin
yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227)
— 20 — .
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169. — Antalya Milletvekili Yusuf öztop ve 20 arkadaşının, Alanya'da meydana
gelen sel felaketinin neden olduğu zararların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228)
170. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 32 arkadaşının, «Bedelsiz lthalat»la
ilgili reklâm ihalelerinde yolsuzluk ve partizanlık yapıldığı iddialarım araştırmak
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/229)
171. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 19 arkadaşının, Mardin İlinde to
humluk dağıtımı ile ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234)
172. — Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül
leştirilmesine yönelik uygulamaların araştırılarak
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi

ve 21 arkadaşının, TEKEL'in özel
alınması gereken tedbirlerin belir
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca
(10/235)

173< — Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 20 arkadaşının, TEKEL'in
özelleştirilmesine yönelik uygulamaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci,
içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/236)
174< — Batman Milletvekili Musa Okçu ve 31 arkadaşının, TPAO ve TÜPRAŞ'ın
içinde bulunduğu durumun araştırılarak daha etkin ve verimli çalışabilmeleri için
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/237)
175, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 22 arkadaşının, yatırımları teşvik
mevzuatı ve kalkınmada öncelikli yörelere sağlanan imkânlar konuşunda Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/18)
176. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 24 arkadaşının, TEAŞ Santralleri
ve TED AŞ dağıtım tesisleri ihaleleriyle ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/238)
17.7ı — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 24
dışı yollarla İtalya'ya kaçış olaylarının araştırılması
içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
ilişkin lönergesi (10/239)
— 21 —
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1.78, —Tokat Milletvekili Bekir Sobacı ve 22 arkadaşının, Karadeniz Bölgesinde
meydana gelen terör olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240)
179. —Erzurum Milletvekili Ömer özyılmaz ve 40 arkadaşının, sekiz yıllık ke
sintisiz temel.eğitim uygulamasıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241)
lSöj — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay. ve 22 arkadaşının, Doğu Anadolu'nun
sağlık sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242)
181i, — Kayseri Milletvekili Nurettin Kaldırımcı ve 22 arkadaşının, kamu yöneti
cilerinin başarısını etkileyen faktörlerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/243)
182, — Kayseri Milletvekili Nurettin Kaldırımcı ve 20 arkadaşının, kamu yö
neticilerinin sık sık görevden alınmalarının sakıncalarının araştırılarak yapılması ge
rekli yasal ve idari düzenlemelerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/244)
183, —Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve 21 arkadaşının, adalet mekanizması
nın sorunlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245)
184, — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 23 arkadaşının, gençliğin sorunları ve
uygulanan gençlik politikaları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22)
185H —- Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 48 arkadaşının, ülkemizdeki tuz re
zervlerinin daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246)
18Ö. —Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 25 arkadaşının, Samsun İlinin so
runlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/247)
187- — Bolu Milletvekili Feti Görür ve 23 arkadaşının, Turgut özal'a yapılan
suikastle ilgili olarak ortaya atılan iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/248)
_ 22 —
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188. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 67 arkadaşının, Türk Hava Kurumu
yönetimi hakkında ileri sürülen iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci,
tçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/249)
189. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, trafik kazalarının
önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılman
sına ilişkin önergesi (10/250)
190. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 29 arkadaşının, Erzincan İlinin
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/251)
191. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 20 arkadaşının, Doğu Anadolu Böl
gesindeki eğitim sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/252)
192. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 22 arkadaşının, irtica tartışmaları ko
nusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253)
193. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 30 arkadaşının, yeni üniversite
kurulması yönündeki taleplerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/254)
194., — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, üniversitelerde kılık
kıyafet uygulamalarını bütün boyutlarıyla araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir.Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/255)
195< — Balıkesir Milletvekili Ahmet. Bilgiç ve 24 arkadaşının, zeytinyağı üreti
cilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/256)
196. — Antalya Milletvekili Yusuf öztop ve 21 arkadaşının, EMLAKEANK'ın
zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak sorumlularının ortaya çıkarılması ve alın
ması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104, ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257)
197. — istanbul Milletvekili Ekrem Erdem ve 86 arkadaşının, Şişli Belediyesin
de Eski Başkan Gülay (Atığ) Aslıtürk döneminde yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı
iddialarını araştırmak ve sorumlularını belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç-
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tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/258)
19& — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 99 arkadaşının, bireysel hak ve öz
gürlüklerin tehdit altında tutularak demokrasinin ve rejimin geleceğinin tehlikeye dü
şürüldüğü iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırmasına ilişkin önergesi (10/259)
199. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli •Yıldırım ve 21 arkadaşının, Ülkü Ocak
ları mensuplarının karıştığı iddia edilen terör olayları ile bunların güvenlik güçle
riyle olan ilişkilerini araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/260)
200,, — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 41 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen Güngör Cinayetini açıklığa kavuşturmak ve somşturmada ihmali
bulunanları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/261)
201. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 21 arkadaşının, Şişli Belediyesi
Eski Başkanı Gülay (Atığ) Aslıtürk döneminde belediyede yapıldığı ileri sürülen yol
suzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/262)
202. —Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 41 arkadaşının, Karadeniz Bölgesi'nin kalkındırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/263)
203. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, bir kooperatife ait olan
ve doğal sit alanı kapsamına alman arazinin hazine arazisi ile değiştirilmesinde yö
netmelik hükümlerine aykırı işlemler yapıldığı iddiasını araştırmak ve sorumluları
nı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/264)
204. — İsparta Milletvekili Mustafa Köylü ve 44 arkadaşının, elma üreticilerinin
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/265)
205. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 24 arkadaşının, bazı bölgeler
de yaşanan sel felaketi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23)
2061 — Karabük Milletvekili Hayrettin Dilekcan ve 20 arkadaşının, Akın Birdal
suikastinin açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/266)
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207, — Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve 20 arkadaşının, Yatırımları Teşvik
Fonu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/267)
208, — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 22 arkadaşının, sel felaketinde
meydana gelen zararların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/268)
209, — Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve 20 arkadaşının, yarım kalan spor te
sislerinin bugünkü durumlarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/269)
210, — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 22 arkadaşının, Türk Ticaret
Bankasının Merkez Bankası.'Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ait hisselerinin blok
satışının mevzuata uygun olup olmadığının araştırılarak çalışanların kazanılmış hak
larının korunması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/270)
211', — DYP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan
Bedük, Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in,
Seçim ve Siyasî Partiler Yasalarında değişiklik yapılması konusunda Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/24)
212, — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 25 arkadaşının, iklim değişiklik
lerinden ve ekolojik dengenin bozulmasından kaynaklanan çevre sorunlarının araştı
rılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/271)
213. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 24 arkadaşının, TBMM'ne bağlı
saray, köşk ve kasırlardaki tamirat - tadilat işlerinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/272)
214İ — Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül ve 20 arkadaşının, İzmit Körfezinde
SEKA'ya ait ormanlık bir arazinin özel bir otomobil fabrikasına devredilmesiyle il
gili iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/273)
215. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 24 arkadaşının, Yatırımlarla İlgili
Çok Taraflı Antlaşma (MAl) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/274)
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216. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 31 arkadaşının, TRT'ye usulsüz
personel alımı ve atamaları yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/275)
217. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 25 arkadaşının, Petrol Ofisi Ano
nim Şirketi'nin (POAŞ) özelleştirilmesi ile ilgili iddiaları araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/276)
218. — İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 31 arkadaşının, Emlakbank'a ait bazı arazilerin satışı ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277)
219., —Adana Milletvekili ibrahim Ertan Yülek ve 49 arkadaşının, Adana ve
çevresinde meydana gelen depremin verdiği zararların tespiti ve alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278)
22Ö< — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarının daha
etkin bir şekilde kullanılabilmesi ve komşu ülkelerle yaşanan su sorunlarının çözüm
yollarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/279)
221'. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt ve 30 arkadaşının, Sinop ilinin ekono
mik ve sosyal sorunları ile çocuk emeğinin kiralanması olgusunun araştırılarak alın
ması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/280)
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l1, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Batı Çalışma Grubıı'na ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/897) (2)
2. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, teknik elemanların
özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) (2)
3. — Ankara Milletvekili irfan Köksalan'ın, Cumhuriyetin 75. kuruluş yıldö
nümü kutlamalarının Tarih Vakfı'na ihale edileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/899) (2)
4| — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın Geliştirme ve Destekleme Fonu'nda değişiklik yapılmasına dair karara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/900) (2)
So — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Ankara - Cebeci'de bulunan
Adli Tıp Kurumu'na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) (2)
6. — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, Ankara Millî Eğitim Müdürünün
bir beyanına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) (1)
7. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Dünya Kadınlar Gününde meyda
na gelen olaylar sırasında Atatürk Anıtına saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) (1)
8. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Dünya Kadınlar Günü kutlamala
rı sırasında meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/906) (1)
9. — Trabzon Milletvekili İsmail ilhan Sungur'un, bazı belediyelerin izinli hiz
met aracı talebine cevap verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye Bakanından- sözlü
som önergesi (6/907) (1)
10. — Aydın Milletvekili Ali Rıza GönüTün, Turban'a alınan personele ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/908) (1)
11. — Aydın Milletvekili Ali Rıza GönüTün, SEKA'ya ait bir arazinin özel bir
firmaya satılacağı iddialarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som öner
gesi (6/909) (1)
12. — Hatay Milletvekili Abdulkadir Akgöl'ün, iskenderun LNG terminalinin
1998 yatırım programından çıkarılmasının nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü som önergesi (6/910) (1)
13. — Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Konut Edindirme Fonuna ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/911) (1)
(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır.
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır.
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14., — Sivas Milletvekili Tahsin Irmak'ın, Savarona Yatına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/912) (1)
15. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Habur sınır kapısından Irak'a gi
riş yapan kamyon ve tırlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/913) (1)
16. — Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci'nin, Hükümetin icraatlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/915) (1)
17. — Konya Milletvekili Abdullah Gencer'in, Eskişehir TÜLOMSAŞ'ta işten çı
karılan mevsimlik işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1)
18. — Konya Milletvekili Abdullah Gencer'in, irtica ile mücadele konusundaki
bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) (1)
19. —Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, Denizcilik Müsteşarlığına alınan
personele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/918) (1)
20. —Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, irtica nedeniyle hakkında soruş
turma açılan vali ve kaymakamlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/919) (1)
21. —Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş'in, Batı Çalışma Grubuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/921) (1)
22. — Antalya Milletvekili Osman Berberoğlu'nun, kumarhanelerin kapatılması
sonucu işsiz kalan kişilere ilişkin Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/922) (1)
23., — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa - Merkez ve Akça
kale İlçelerine bağlı bazı köylerin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/923) (1)
24. — Antalya Milletvekili Osman Berberoğlu'nun, atari salonlarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) (1)
25. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa - Birecik İlçesine bağlı
bazı köylerin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1)
26H — Konya Milletvekili Abdullah Gencer'in bazı belediye başkanlarının gö
revden uzaklaştırılmalarının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/928) (1)
27. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa - Harran - Küçük
Yıldız ve Yasta köylerinin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü som
önergesi (6/929) (1)
28. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa - Hilvan İlçesine
bağlı bazı köylerin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi
(6/930) (1)
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29. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa - Bozova ilçesine
bağlı bazı köylerin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/931) (1)
30. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa - Viranşehir İlçesine
bağlı bazı köylerin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/932) (1)
31; — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa - Suruç İlçesine
bağlı bazı köylerin dalgıç ve içme suyu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/933) (1)
32. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa - Halfeti - Sütveren
ve Kantarma köylerinin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/934) (1)
33. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa - Siverek İlçesine
bağlı bazı köylerin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/935) (1)
34. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa - Ceylanpınar İlçe
sine bağlı bazı köylerin dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) (1)
35. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, şeker pancarı üreticilerinin sorun
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1)
36. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, istanbul - Küçükçekmece'de
Millî Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait bir arsanın Galatasaray Spor Kulübüne verilip
verilmediğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1)
37. — Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci'nin, kütüphanelerde okunmak üze
re satın alınan gazetelere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/940) (1)
38. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, Bakanlar Kurulu'nun sanal olarak ilk
kez ne zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/941) (1)
39. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, tarihi alanlardaki konut
ların korunmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/942) (1)
40. ~ Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, T.T.K.'ya alınan işçilere
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/943) (1)
41. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, bazı şahsî ve ticarî mahi
yette eşyanın bedelsiz ithaline ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/944) (1)
42. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa'da turizm potansi
yelinin değerlendirilmesi yönünde bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Turizm
Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) (1)
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43. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Uğur Mumcu suikastine adı
karışan bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/947) (1)
44. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Uğur Mumcu Cinayetini Araş
tırma Komisyonunda ifade veren iki itirafçıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/948) (1)
45. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Çankaya Belediyesi'nin Kurban
Bayramında Türk Hava Kurumuna araç ve personel tahsis ettiği iddiasına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) (1)
46. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, THK tarafından 1981 - 1998 yıl
ları arasında toplanan kurban derilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/951) (1)
47. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, kurban derilerinin THK tarafın
dan toplanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/952) (1)
48. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, irticayla mücadeleye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/953) (1)
49. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, Türk Hava Kurumunca toplanan kur
ban derilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/954) (1)
50. — içel Milletvekili Saffet Benli'nin, TAStŞ Genel Müdürü hakkında ileri sü
rülen bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) (1)
51!, —- İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, Başbakanlık personeline ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/956) (1)
52. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, makam arabası ve şoför tahsis
edilen eski bakanlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/957) (1)
53. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, makam arabası ve şoför tahsis
edilen eski bakanlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1)
54. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, makam arabası ve şoför tahsis
edilen eski bakanlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) (1)
55. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, makam arabası ve şoför tahsis
edilen eski bakanlara ilişkin Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısından
sözlü soru önergesi (6/960) (1)
56. —- Batman Milletvekili Faris Özdemir'in, Batman Tekel .Başmüdürlüğünün
depo ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/962) (1)
57. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun'da bulunan İtalyan Ka
tolik Kilisesinin faaliyetleri hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/964) (1)
58. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, Mersin İlindeki sağlık ocağı ve sağlık
evlerinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi
(6/965) (1)
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59. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, Mersin - Aydıncık İlçesi Yenikaş Kö
yündeki su kaynağının KICTC ile paylaşılmasına yönelik projeye ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (1)
60, — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, THK tarafından toplanan kurban de
rilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1)
61'H — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, THK Başkanı hakkında ileri sürülen
bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/968) (1)
62. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, THK'na ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/969 (1)
63. — İstanlbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Dünya Hava Olimpiyatlarının düzen
lenmesiyle ilgili olarak bir anlaşma yapılıp yapılmadığına ve uçak alımlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/970) (1)
64. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Semdin Sakık'ın emniyetteki
sorgulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) (1)
65. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Semdin Sakık'ın sorgulamasına
ilişkin Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/972) (1)
66. — Konya Milletvekili Abdullah Gencer'in, şeker fabrikalarının pancar üreti
cisine olan borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) (1)
67. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Türkiye Taş Kömürü
Kurumuna devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/976) (1)
68. — Aydın Milletvekili Ali Rıza GönüTün, Mavi Akım Projesine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) (1)
69. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, bir korgeneralin THK'da yolsuz
luk yapıldığı yönündeki iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/978) (1)
70. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, THK'nun uçak üretimi için müflis
bir İngiliz firmasıyla anlaştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/979) (1)
71. - - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, THK'nun 1. Dünya Hava Olimpi
yatları organizasyonuna talip olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/980) (1)
72. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, THK'nun satın aldığı iki adet uça
ğa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/981) (1)
73. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Türk Hava Kurumu yönetimi hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) (1)
74. ••-- Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, memurlara ek zam verilip verilmeye
ceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) (1)
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75, — Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Semdin Sakık'ın ifadelerinin basında
yer almasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/984) (1)
7Ö< — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, İstanbul - Beyoğlu'nda yapılan bir klip
çalışmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) (1)
77. — İçel Milletvekili Oya Araslı'nın, İçel Emniyet Müdürünün görevden alın
masına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/990)
78. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Beykoz Deri İşletme Fabrikasının
Erzurum'a nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/991)
1% — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum II. Organize Sanayi Böl
gesinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi (6/992)
80. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Tarım Kredi Kooperatiflerine ait
fabrikalarda üretilen gübre miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/993)
81. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, yurt-dışı temsilciliklerde görevli
personelin vatandaşlarımıza karşı tutumlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/994)
82. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'da toplu konut yapımı için bir
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/995)
83. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'ndan Doğu
Anadolu Bölgesine yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/996)
84. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ilinin kadastro çalışmalarına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/997)
85. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Doğu Anadolu'daki doğal kaynak
ların rantabl kullanımına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/998)
86. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, yatırımları teşvik mevzuatına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/999)
87. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Doğu Anadolu Bölgesinin kalkın
dırılmasını sağlamak üzere alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1000)
88. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ve ilçelerinde maden tetkik
araştırmaları yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1001)
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89. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ve ilçelerinde petrol arama ça
lışmaları yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
som önergesi (6/1002)
90, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın yeraltı su kaynakları ile
ilgili harita çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1003)
91., — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, 1996 -1998 yılları arasında
Şanlıurfa İline götürülen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1004)
92, — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, 1996 -1998 yılları arasında
Şanlıurfa İline enerji alanında yapılan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1005)
93, — Şanlıurfa Milletvekili Ab'dıılkadir öncel'in, 1996-1998 yılları arasında
Şanlıurfa İline götürülen telefon ve posta hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/1006)
94, —Amasya Milletvekili Cemalettin Lafçı'nm, Amasya İlindeki kamu yatırım
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008)
95. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Horasan - Ağrı - Doğubeyazıt Gürbulak - İran arası demiryolu ağı için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü som önergesi (6/1010)
96. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu'nun
düzenlediği geceye ilişkin Devlet Bakanından sözlü sora önergesi (6/1011)
97, — Batman Milletvekili Faris Özdemir'in, tütün başfiyatının düşük belirlen
diği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012)
98. — Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Balıkesir'de sel felaketinden zarar
gören köprü ve konutların onarımına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1013)
99. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, GSM lisans hakkının devrinde dev
letin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi
(6/1014)
100. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa'da 1996 -1998 yıl
lan arasında yapılan köy yollarına ilişkin Devlet Balcanından sözlü som önergesi
(6/1015)
101. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Şanlıurfa'da 1996 -1998 yıl
ları arasında yapılan içme suyu amaçlı yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü
som önergesi (6/1016)
102. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'm, Ulucanlar cezaevinde öldürü
len bir kişiye ilişkin Adalet Bakanından sözlü som Önergesi (6/1017)
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103. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TıRT'de yayınlanan diyanet
saati programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1018)
104. — Erzurum Milletvekili Ömer özyılmaz'ın, ÖSYM'nin getirdiği «önden ba
şı ve boynu açık» resim mecburiyetine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi 06/1019)
105. — Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz'ın, özel öğretim kurumlarında bu
lunmayacak alan ve odalar 'hakkındaki genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından
Sözlü soru önergesi (6/1020)
106. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, TAS1Ş tarafından mükelleflerden per
sonelin fazla mesaileri için alınan ücrete ilişkin Maliye Bakanından sözlü som öner
gesi (6/1021)
107. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, İ Ü . Diş Hekimliği Fakültesinde
tedavi ve muayenelerin iptal edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1022)
108. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, SSK'da çalışan bazı kişilerin gü
venlik soruşturmalarının yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1023)
109. — (Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, SSK'da çalışan bazı personelin gü
venlik soruşturmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024)
110. —Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun, Gaziantep - Araban'a
bağlı bazı köylerin elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/1025)
İli1, — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun, Gaziantep İlinin sağlık
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1026)
112. —Gaziantep 'Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun, Gaziantep - Araban'a
bağlı bazı köylerin telefon sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/1027)
113. —Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun, Gaziantep - Aralban'a
bağlı bazı köylerin eğitim sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1028)
114. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, Batı Avrupa Birliği'nin Savunma ve Dışiş
leri Bakanlarının Rodos toplantısına ilişkin Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/1029)
115. — içel Milletvekili Saffet Benli'nin, Hava Kuvvetleri Komutanının irtica ko
nusundaki bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1030)
llö. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, hükümet programında yer alan bazı vaat
lerine ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/1031)
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117. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, İlahiyat Fakültesi mezunlarının öğ
retmenliğe alınmamasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032)
118. — Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan'ın, genel nüfus sayımı sonuç
larına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1033)
119. —İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, 1 inci Denizcilik Şûrasının orga
nizasyonu için açılan ihaleye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034)
120. — Şanlıurfa Milletvekili Albdulkadir Öncel'in, İpsala Gümrük Müdürü hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035)
121. — Şanlıurfa Milletvekili Albdulkadir Öncel'in, Gümrük Müsteşarlığının İzmir
ve İstanbul Teftiş Kurullarının kaldırılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1036)
122. — İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, İskoçya'da yapılan bir toplantıya
katılıp katılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037)
123. — Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan'ın, Hatay - Hassa İlçesinde
dolu afetinden zarar görenlere yapılacak yardımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1038)
124. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TRT'nin 19 Mayıs'ta Samsun'
dan yayın yapmamasının nedenine ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/1039)
125. — Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, TÜPRAŞ Batman Rafineri
sinin özelleştirilme kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/1040)
126. — Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman SSK Hastanesinin
personel ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1041)
127. — Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman Devlet Hastanesi in
şaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042)
128. — Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, okullardaki öğretmen açığı
na ve Batman'a üniversite kurulması hakkında verilen kanun teklifine ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043)
129. —Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman'daki petrol arama
larına ve TPAO'da işine son verilen geçici işçilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044)
130. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, Baş/bakanlık Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1045)
131. —Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, THY İkram Başkanlığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1046)
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13% — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, okul müdürlerinin atanmasıyla il
gili genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047)
133. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, başörtülü öğrencilere yapılan
uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048)
134. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katucıoğlu'nun elma üreticilerinin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051)
135., — Aydın Milletvekili Ali Rıza GönüTün, Denizcilik Müsteşarlığı binasının
onarımını yapan firmaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052)
136. — Aydın Milletvekili Ali Rıza GönüTün, DPT tarafından Milliyet Gaze
tesi yöneticilerine brifing verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1053)
137. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, hububat alım fiyatlarına ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054)
138. —- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, okul müdürlüklerine atama
yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1055)
139. •— Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Havza'nın afet bölgesi kap
samına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü som
önergesi (6/1056)
140. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, başörtülü öğrencilere yapılan uygu
lamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057)
141'< — Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Hatay'ın bazı ilçe ve köylerinde mey
dana gelen sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1058)
142. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, yasadışı faaliyetlerin ve yol
suzlukların önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1059)
143. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, özel öğretim kurumları hakkında
bir genelgenin yayımlanıp yayımlanmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1060)
144. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, DSP İsparta İl Başkanının Eğri
dir Endüstri Meslek Lisesini denetlediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü sora önergesi (6/1061)
'145. — Aydın Milletvekili Ali Rıza GönüTün, Etibank'la ilgili basında yer alan
haberlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062)
146.; — Aydın Milletvekili Ali Rıza GönüTün, fonlarda toplanan paralara ve bun
ların harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1063)
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147, — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, 1991 tarihinden sonra me
murluğa başlayanlara bir derece verilmesi için çalışma olup olmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1064)
148^ — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa'nın nüfusuna iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1065)
149. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Washington Büyükelçisinin gö
reve başlamamasının nedenine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066)
15ö< — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, GAP'a ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1067)
151. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, başörtülü öğrencilere yapılan
uygulamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1068)
152. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin işine hak
sız olarak son verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1069)
153., — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerî makamlarca gözaltına alı
nan veya tutuklanan bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070)
154. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, rakı üretim ve tüketimine ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071)
155. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın hayali sigara ihracatı yapıldı
ğı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072)
156. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, Denizcilik Müsteşar Yardım
cılığına usulsüz atama yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1073)
157. — Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan'ın, başörtülü öğrencilere ya
pılan uygulamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074)
158. —Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü
ne bağlı işletmelerde çalışan geçici işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/1075)
159. — Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'm, Batman'a bağü köy ve mez
ralara götürülecek hizmetler için ayrılan ödeneğe ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1076)
160. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya - Ilgın'da bir hemşireye
verilen disiplin cezalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077)
16İ< — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, ders kitabı basımının Özel sek
töre ihale edileceği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1078)
162. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Avrupa Konseyi'nde görüşülecek
olan Türkiye'deki azınlık hakları ile ilgili tasarıya ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/1079)
.
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1631—İstan'bul Milletvekili Ekrem Erdem'in, Devlet îhale Kanununun 87 nci
maddesinin uygulanmasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1080)
164< — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Yazıcı Barajı inşaatına ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi ,(6/1085)
165. — îçel Milletvekili Saffet Benli'nin, süne mücadelesinde kullanılan ilaçlara
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086)
166i — Kırıkkale Milletvekili Mi'kail Korkmaz'm, Millî Eğitim Basımevine ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087)
167i — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vezirköprü Eğitim Merkezinin
açılmamasının nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088)
168. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun Kültür Sarayı için ay
rılan ödeneğe ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/1089)
169. —Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun Köy Hizmetleri 11 Mü
dürlüğündeki kullanılabilir araç ve istihdam edilen işçi sayısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1090)
170. —-Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun - Bafra yolu ihalesine
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091)
171', —• Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun İlinin hipodrom ihti
yacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1092)
. 172. —Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun Avcılık ve Atıcılık İh
tisas Spor Kulübünün mekan ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü som öner
gesi (6/1093)
173L,—Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun uluslararası havaalanı
inşaatının ne zaman bitirileceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1094)
174.. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İstanbul'da silahlı saldırı sonu
cu öldürülen bir din görevlisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095)
175. —Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kapatılan Kur'an kurslarına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096)
176. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, mason derneklerinin yasa - dışı
eylemlerde bulundukları' iddiasına ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi
(6/1097)
177. — İsparta Milletvekili Halil Yıldız'ın, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi - Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nün kapatılacağı iddialarına
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098)
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178. —Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Kura Nehri Projesine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099)
179. — Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan Hükümet Konağı inşaa
tına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100)
180. — Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan Organize Sanayi yerinin
kamulaştırılması için gerekli ödeneğe ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1101)
181'H
ve Kars
önergesi
182.

— Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, havalimanı için gerekli ödeneğe
- Çıldır - Tiflis demiryolu hattına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
(6/1102)
— Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Aktaş sınır kapısının açılmasıyla

ilgili bir çalışmanın yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1103)
183. —Antalya MilletvekÜi Arif Ahmet Denizolgun'un, Antalya TEDA'Ş Mües
sesesinin satışına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1104)
184,, — Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan - Posof İlçesinin ulaşım
sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1105)
185. —Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, Elazığ Hipodromu, Tarım Kre
di Kooperatifleri Bölge Müdürlüğü ve Canlı Hayvan Organize Sanayi Bölgesi çalış
malarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1106)
18Ö. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, Elazığ'da SHÇEICca yapılacak
yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107)
187. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'm, Elazığ kapalı spor salonu in
şaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108)
188, — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, Doğu Anadolu Bölgesinde sel
ve erozyonla mücadele için alınan tedbirlere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1109)
189. — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, Yozgat Üniversitesi kurulması ile
ilgili kanun teklifine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 1(6/1110)
190, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bölücü terör olaylarına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111)
1911, — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa - Ceylanpınar Dev
let Üretme Çiftliğine ait arazinin topraksız çiftçilere dağıtılıp dağıtılmayacağına iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1112)
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192. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, kamu çalışanlarının maaşlarına
yapılacak zamlara ilişkin (Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113)
193. —Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadiir öncel'in, Marmaris Millî Parklar Ge
nel Müdürünün rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1114)
194., — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Millî Park ihalelerinin usulü
ne ilişkin Orman (Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115)
195. — Sinop Milletvekili Kadir B'ozkurt'un, şoför esnafına verilecek kredilere
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116)
196, — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, Tarsus Belediyesi kanalizasyon projesi
ve katı atık yönetimi etüdleri için yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1117)
\91i — Siirt 'Milletvekili Mehmet Emin Aıydın'ın, Siirt - Kurtalan Çimento Fab
rikası bacasının filtre ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118)
198M —Bilecik Milletvekili Şerif Çim'in, Ekspres sefer yapan trenlerin Bilecik'te
ki istasyonda durmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1119)
199. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, üniversitelerdeki başörtüsü so
runlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1120)
200. — İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, okullara baskın denetimler ya
pıldığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121)
2011, — İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, Tekel'in, özelleştirilmesine yö
nelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122)
202. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, pancar üreticilerinin avanslarına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123)
203. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun'a bağlı bazı ilçelere
organize sanayi bölgesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1124)
204. —- Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Türközü Sınır Kapısında yapılan
mazot ithalatı ile ilgili alınan karara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1125)
205. — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Kilis'in konut ihtiyacına ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126)
206. — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Atcş'İn, Kilis Sapkanlı Göleti projesine
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127)
207. — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Kilis'te bir Eğitim Fakültesi
kuralup kurulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (7/1128)
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208. — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Kilis Seve Barajı ihalesinin
ne zaman yapılacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1129)
209. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Anadolu Expresi'nin seferden
kaldırılmasına ve tren ücretlerine yapılan zamlara ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1130)
210. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale'ye bağlı Karakeçili ve
Çelebi ilçelerinde meydana gelen afetten zarar görenlere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1131)
211'. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Kemer Kiriş'te hazineye ait bir ara
zinin özel bir firmaya tahsisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1132)
212. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İşçi Partisi Genel Başkanının
bazı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1133)
213, — Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu'nun, Diyarbakır İlinin Öğret
men ihtiyacına ve kapalı okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1134)
214i — Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu'nun, Diyarbakır İlindeki Sağlık
hizmetlerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135)
215. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, gösteri yapan öğrencilere güven
lik güçlerince yapılan müdahaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1136)
216. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı'nın, ilahiyat Millî Komitesi'nin hukukî statüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137)
217. — Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, Hatay 1. İcra Müdürünün gö
rev yerinin değiştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138)
218. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Kayseri Çinko Kurşun Fabrikası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1139)
219. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum - Rize yoluna ve Erzu
rum - Tortum - İspir arası karayolu ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140)
220.1 — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Ankara Çankaya Anadolu İmam
Hatip Lisesi inşaatına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141)
2211. — Erzurum Milletvekili Ömer özyılmaz'ın, derslik sayısı arttırılan okullara
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142)
222, — Erzurum Milletvekili Ömer özyılmaz'ın, öğretmen açığına ve atamaları
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1143)
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223, — Erzurum Milletvekili Ömer özyılmaz'ın, sekiz yıllık kesintisiz eğitimin
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144)
224, — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun'da açılan Hüsn-ü Hat
ve tezhip sanatı kursunun kapatılma nedenine ilişkin Kültür Bakamndan sözlü soru
önergesi (6/1145)
225, — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, D.t.E'de bazı yöneticilerin gö
revden alınmasının nedenine ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/1146)
226,— Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Şanlıurfa - Harran İlçesi Gazlıkuyu Köyünün dalgıç ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147)
227..— Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, genel, nüfus sayımı kesin sonuçlarına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü sora önergesi (6/1148)
228, —- Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, başörtülü öğrencilerin
parasız yatılı ve burslu sınavlara abnmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi (6/1149)
229, — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, ekonomideki durgunluğa ve hal ya
sasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150)
230, —Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1151)
23İL — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, şeker pancarına zarar veren tırtıl
ile mücadeleye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1152)
232, —- Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, taksicilere yönelik saldırılara ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1153)
233, — Şanlıurfa Milletvekili- Abdulkadir Öncel'in gelir vergisi borcu affedilen
'bazı sanatçı ve televizyon programı yapımcılarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1154)
234, — Tokat Milletvekili Bekir Söbacı'nın Tokat - Erbaa SSK Hastanesi ile Nik
sar SSK Dispanserinin son durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1155)
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
İ. — Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217)
(S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996)
2. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı
iliıa Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkam istanbul Millet
vekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkam istanbul Milletvekili Bülent
Bcevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz BaykaJ ila
292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasınm 83 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı f
232) (Dağıtma tarihi : 26.2.1997)
(1. görüşme 20.11.1997 Perşembe günü tamamlanmıştır,.)
3. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner*
ı», 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı
Askerlik Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün
11 nei Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/669) (S. Sayısı :
338) (Dağıtma tarihi : 17.6.1997)
4. — Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili De
miz Baykal ve 39 Arkadaşının, istanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 Arkadaşının,.
Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır ve 9 Arkadaşının, istanbul Milletvekili Ercan
Karakaş ve 7 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve istanbul Milletvekili
Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının işçi ve Memur Emeklileri ile Bunların Dul ve Ye
timlerinin Sendikalaşmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal
işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/702, 2/224, 2/929, 2/1000, 2/1023,
2/1024) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 17.2.1998)
5. — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu
(1/689) (S. Sayıs,ı : 631) (Dağıtma tarihi : 27.3.1998);
6. — Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/668)
(S. Sayısı : 556) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998)
7. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri ile Terörle Mücadele Kanununun
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu
Raporu (1/738) (S. Sayısı : 634) (Dağıtma tarihi : 2.4.1998)
8. — Tuz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
9. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/549)
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997)
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10. — 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 inci, 657 Sa<
yılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) (S. Sayısı : 382)
(Dağıtma tarihi : 15.8,1997)
1'1'H — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılmasına ve Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine. Dair Kanun Tasarısı
ile Aynı Kanunun Ek 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
ve Kırklareli Milletvekili A. Sezai Özbek'in, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay
ve 7 Arkadaşının ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Benzer Mahiyetteki Kanun
Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/662, 1/666,
2/621, 2/434, 2/481) (S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 21.1.1998)
12. —Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sa
yısı : 383) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997)
13. —'İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi
ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 302)
(Dağıtma tarihi : 14.5.1997)
14H — Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli, Hayati Korkmaz ve Denizli Mil
letvekili Haluk Müftüler'in, Türkiye Akreditasyon Konseyi Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Tek
noloji Komisyonu Rapora (2/1037) (S. Sayısı : 585) (Dağıtma tarihi : 4,3.1998)
15. — Adana Milletvekili I. Cevher Cevheri ve Üç Arkadaşının, Üç İlçe ve Bit]
îl Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Deği
şiklik Yapüması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve
Adana Milletvekili Mehmet Büyükyılmaz ve Üç Arkadaşının, Kadirli ve Sumbas İl
çelerinin Adana İline Bağlanmasına İlişkin Yasa önerisi ve İçişleri Komisyonu Ra
pora (2/546, 2/569) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997)
X 16. — Kuzey Atlantik Konseyine Taraf Devletler ve Barış İçin Ortaklık Progra
mına Katılan Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/589) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 28.7.1997)
X 17. — Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Sta
tüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma örgütü
Faaliyetleri ile İlgili Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/591) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997)
• .
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X' 18. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/613) (S. Sayıs,ı : 366) (Dağıtma tarihi :
30.7.1997)
X; 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara*
wnda Teknik ve Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/330) (S. Sayısı : 143) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996)
X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
cında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/368) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996)
X' 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Date
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/375) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996)
X! 22. — Jürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/389) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996)
X 23, -— Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim,
Bilim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/337) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997)
X 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onay-.
îanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/341) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma
Sarihi : 17.1.1997)
X 25, —Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari
re Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/535) (S. Sayısı : 201)
(Dağıtma tarihi : 29.1.1997)
X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve
Ticarî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanım Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı : 198)
(Dağıtma tarihi : 31.1.1997)
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X 2 7 . — T ü r k i y e Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve î|>
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997)
X! 28. — Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kumlu Kararına Katılmamızın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair. Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352)
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997)
X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizoilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor»
lan (1/334) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997)
X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Araranda Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapora (1/546) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi %
7.3.1997)
X 31. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 inci Maddelerinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/373)
(S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
-X 32. — Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızm
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporfen (1/532) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 2.4.1997)
X 33. — Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (E1T), Ulusal Temsilciler ve Uluslararası'
Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapora (1/587) (S. Sayısı : 275)
(Dağıtma tarihi : 4.4.1997)
X 34.'— İzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma
femhi : 4.4.1997)
XI 35. — Inmarsat Gemi Yer İstasyonlarının Karasularında ve Limanlarda Kulla
nılması Uluslararası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/554) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997)
X 36. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı /anlaşması ve
Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı İşletme Anlaşmasında Yapılan
Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/450) (S.
Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997)
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Xı 37,—Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı işletme Anlaş
masında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/517) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997)
X 38. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilâtı Sözleşmesinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/488)
(S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997)
, X' 39. — Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilâtı Sözlejmesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri
komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997)
X 40. — Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası örgütüne (Intelsat)
İlişkin Anlaşmada Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/363) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997)
XI 41'. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/327) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997)
X 42. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/321) (S. Sayım : 321) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997)
X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ilo Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasındaki Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasmın Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/358) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997)
X 44. — Avnıpa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilâtı Dokunulmazlıklar ve Ba
ğışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/446) (S. Sayısı : 323) (Da
ğıtma tarihi : 3.6.1997)
X 45. — Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (ECO) Transit Ticaret Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra«
poru (1/559) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997)
X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Ka
rarlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584)
S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 25.7.1997)
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X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası^ Göç örgütü Arasında
örgütün Türkiye'deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hak
kında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan
ve Bütçe ye Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tari
hi : 31.7*1997)
XI 4 8 . — D ü n y a Posta Birliği Kuruluş Yasası Beşinci Ek Protokolünün Onaylan-.
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanım Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/374) (S_. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi : 31.7.1997)
X 49. — Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Taşıt Per
sonelinin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapora. (1/610) (S. Say,ısı : 367)
(Dağıtma tarihi : 1.8.1997)
X 50., — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile israil Devleti Hükümeti Arasında
Kara Taşımacılığı Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri
Komisyonları Raporları (1/617) (S. Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
X 51, — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cum
huriyeti Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukuki Statüsünün Belirlenmesine
ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Rapora (1/624) (S. Sayısı : 473) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
XI 52, — Sakatların Meslekî Rehabilitasyonu ve istihdamı Hakkında 159 Sayılı
Uluslararası Çalışma Teşkilâtı (ILO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/626) (S. Sayısı : 507) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998)
X 53. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/676)
(S, Sayısı : 533) {Dağıtma tarihi : 4.2.1998)
X 54. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sı
nır Olayı ve Uyuşmazlıkların Çözümüne Dair Sözleşme ve Sözleşmeye Ait Ek 1 ve
2 Numaralı Protokoller ile Türkiye - Azerbaycan Sınır Hattının Her iki Tarafında
Kalan Onar Kilometrelik Bölgenin içinde Yapılacak Sivil ve Askerî Hava Vasıtaları
nın Uçuşlarını Düzenleyen Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma
tarihi : 11.2.1998)
X 55. — Ekonomik İşbirliği örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlajması ile Ekonomik işbirliği örgütü Ticaret; ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşma
sını Tadil Metninin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/632) (S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 11.2J998)
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X 56. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
erada Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Eulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/331) (S. Sayısı : 261)
(Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
X 57. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden
Geçirilmişinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî
Eğitini, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/306) (S. Sayı
sı : 185) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997)
XI 58. — Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı vo Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/631) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998)
X 59, — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı : 549) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998)
X 60. — Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve
Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/640) (S.
Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998)
X 61. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Hususî Hukuk, Ti
caret ve Ceza Hukuku Konularında Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/642) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998)
X 62. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ti
carî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/679) (S. Sayısı : 552) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998)
63. — A n k a r a Milletvekili Yücel Seçkiner'in 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili
Hakan Tartan ve 11 Arkadaşının ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve
19 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu
(2/817, 2/351, 2/771) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
64. — D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıca
lıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/675) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 18.12.1997)
65. — Denizcilik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı
iîa Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve Plau vo Bütçe Komisyonu Raporu (î/602, 1/220) (S.
Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 19,1.1998)
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66. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak. Hükümlere Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan
ve 11 Arkadaşının, 25.3.1988 Tarih ve 3419 Sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında
Uygulanacak Hükümlere Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (î/480, 2/705) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi' s
2.4.1997)
67. -•• İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/531) (S. Sayısı : 145)'(Dağıtma tarihi Î
25.11.1996)
68. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
ICuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişildik Yapılmasına ilişkin Kanun
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/538) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma tarihi ?
10.3.1997)
69. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve
Adalet Komisyonu Raporu (İ/544) (S. Sayış» : 176) (Dağıtma tarihi : 19.12.1996)
70. —'İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin. Kanun • Tasarısı
ve'Adalet Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi ; 17.2.1997)
71. — Yargıtay Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine. ve 190 Sayılı Ka
mın Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvelde Değişildik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanım Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvelde Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/420, 1/284) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi s
28.3.1997)
72. — Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklü
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı \
146) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996)
73. — Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile
Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (1/653, 2/430) (S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998)
74. — Tanıtma Fonu Teşkili ile ' 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Kah
ramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/575, 2/941) (S. Sayısı : 414) (Dağıtma
tarihi : 6,1.1998)
75., —190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/552) (S..Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 21.2.1997)
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X 76. — Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Çevre komisyonları
raporları (1/436) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 6.6.1997)
77. — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 14 arkadaşının; Tarihi Türk Ocağj
Binasının Kamu Yararına Çalışan Türk Ocakları Umumî Merkezine Devrine Dair
Kanun Teklifi ile Çanakkale Milletvekili Cumhur Ersümer ve 37 Arkadaşının ve An
kara Milletvekili Şaban Karataş ve 15 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif
ten ve Pîan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/679, 2/53, 2/470) (S. Sayım : 347) (Da
ğıtma tarihi : 7.7.1997)
X 78. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuzifa
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nm,
Arsa Ofisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi vo
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(2/581) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996)
79„ -— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 8 Arkadaşının, Yüksek öğretim
Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/334) (S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihî s
29.11.1996)
80. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Po
lis Vazife ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 14.5.1996)
81. — Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Maddesinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıları ve Adalet ve içişleri komisyonları raporları
(1/439, 1/428, 1/430) (S. Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996)
82. — Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında KaOUÖ Tasarısı 've Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi i
9.7.1996)
83. — Türk Ticaret Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonları
raporlan (1/297) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996)
84. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko*
runrnası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet
Komisyonu Rapora (1/461) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996)
85. — Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/292) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma
tarihi : 15.7.1996)
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86. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıları ile Kahramanmaraş Milletvekili Esa!
Bütün ve 19 Arkadaşının; 6136 Saydı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
Hakkında Kanunun Ek 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bin
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Hakan Tattan ve lî'
Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (i/443,
S/464, 2/348, 2/352) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996)
87.—Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı-ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihi : 24.7.1996)
88. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta.Barısı ve içişleri Komisyonu Rapora (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi i
28.8.1996)
89. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Yabancıların Türkiye'de İkâ
met ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma
tarihi : 28.8.1996)
90. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanım Tasarısı ve Adalet ve İçişleri
komisyonları raporları (1/456) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
91.ı — Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezar
ları Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve içişleri
komisyonları raporları (1/462) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 28,8.1996)
92. — Belediye Kanununun 127 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Rapora (1/468) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma
tarihi : 28.8.1996)
93. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve içiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
94. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
ve içişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
95. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar üe Diğer Aletler Hakkında Kanunun iki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı vo İçişleri Komisyonu Ra-»
poru (1/485) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)'
96. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve
İçişleri Komisyonu Raporu (1/454) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
97. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Halikında Kanun Tasa-*
•nsı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S, Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
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98. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu
Raporu (1/475) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 22.10.1996)
99. — Sıtma ve Frengi ilaçlan İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Sumun Tasarısı vo Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/507)
(S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7.11.1996)
10Q< — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun; Sapanca Gölü ve Civarındaki
Bu Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/20) (S. Sayısı : 125)
(Dağıtma tarihi : 8.11.1996)
101. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 56 Arkadaşının, Elbistan İl
çesinin İl Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/100) (S, Sayısı : 148) (Dağıtma tarihi : 29.11.1996)
102. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın,
1580 Sayıh Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Bele
diyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında 80 Sayılı Kanunun
1 inci ve 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı
Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci Maddelerinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/580) (S. Sayısı : 177]
(Dağıtma tarihi : 23.12.1996)
103. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın,
Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/583) (S. Sayıcı : 184) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996)
104. — Yozgat Milletvekilleri ismail Durak Ünlü, Yusuf Bacanh ve Lütfullah
îCayalar'ın, Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayıh Kanunda vo
78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanım Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
önergeleri (2/250) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 25.12.1996)
105. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yüksek öğ
retim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında- 41 Sayıh Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanım ile 78 ve 190 Sayıh Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/119) (S. Sayısı : 194)
{Dağıtma tarihi : 25.12.1996)
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X 106, -- Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 17
ııci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırklareli Milletvekili
Necdet Tekin'in; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu .(1/522,
2/468) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997)
X 107. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi
Andlaşması ile Bu Andlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmamn Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/372) (S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 31.1.1997)
X 108. — Maden Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji vo
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/388) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi g
4.2.1997)
109. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilme&i
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997)
110. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'm, Terörle Mücadele Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/584)
(S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997)
111- — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararı
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair .Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (1/568) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997)
Î12 '•- Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 20 Arkadaşının; 765 Sayılı
Türk Ceza Kanununun 574 ve 575 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanım
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/54) (S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi t
10.3.1997)
113. —Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatipoğlu ve 9 Arkadaşının, Yüksek
Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
Önergesi (2/190) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997)
Î14. — Maden Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
vo Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Rapo*
ru (J/550) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997)
115. — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün ve 11 Arkadaşının, Yüksek öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanım Hükmünde Kararnamenin Deği§«
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tirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması -Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/536) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi g
! 1.3.1997)
116. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'üu, 298 Sayılı Seçimlerin Temel
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 30 uncu Maddesinin Dördüncü
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/318)
(S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 14.3.1997)
117. — Adıyaman Milletvekili Celal Topkan ve 8 Arkadaşı ile Hatay Milletvekili
Mehmet Sılay ve 15 .Arkadaşının, Yüksek öğretim Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Raporu (2/427, 2/431) (S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997)
118. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 9 Arkadaşının, 41 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Yüksek öğretim
Kurumlan Teşkilâtı Hakkında Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/2) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma
tarihi : 19.3.1997)
119< —Bayburt Milletvekili ülkü Güney'in, Yüksek öğretim Kurumlan Teşkilâü
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair
2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzük
jîiin 37 nci Maddesine Göre Doğnıdan Gündeme Alınma önergesi (2/12) (S. Sayısı f
256) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997)
120. —Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
önergesi (2/124) (S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997)
1211 — Nevşehir Milletvekili Abdülkadir Baş ve 5 Arkadaşının, Yüksek öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 4 i Say ıh Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi
(2/281) (S. Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997)
X 122. — Motorlu Taşıllar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasına ilişkin Avrupa
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri
ve Dıçiçleri komisyonları raporları (1/367) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
123. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlıı ve 9 Arkadaşının, 2911 Sayılı Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
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Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündema
Alınma önergesi (2/173) (S. Sayısı : 269) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) .
124ı':—Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı Hakkında Kanuna Üç
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapp»
m (1/457) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
125, — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Güvenlik Şeref Madalyası ve
Güvenlik Üstün Hizmet Madalyası Kanunu Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu
(2/593) (S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 4.4.1997)
126. — Sosyal Sigortalar Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Rapora
(1/581) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997)
127. — Hatay Milletvekilleri Ali Uyar ve Hüseyin Yayla'nın, Üç İlçe ve Bir 0
Kurulması ile İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınma önergesi (2/585) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997)
128, — 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Kanun, 24.5.1983 Tarih ve 2829 Sayılı
Kanun ile 17.10.1983 Tarih ve 2925 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Emin Kul'un ve İstanbul Milletvekili Cevdet
Selvi ve 6 Arkadaşının Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe ve
Sağlık, Aile, Çalışına ve Sosyal İşler komisyonları raporları (1/572, 2/378, 2/387)
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : İ 1.4.1997)
129. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde tik Nasıp Istjhkakına İlişkin Kanun 1 aşarisi
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/421) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi *
28.4.1997)
130. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle
Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/548J
(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997)
131. — Askerî Havaalanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania
Sınırlamaları Hakkında Kanım Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/405)
(S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997)
132. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik ve 10 Arkadaşının, Yüksek öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti*
rilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname*
terde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/467) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma
tarihi : 2.5.1997)
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133. — İstanbul Milletvekili Mustafa Bag ve 16 Arkadaşının 28.3.1983 Tarih ve
2809 Sayılı Yüksek öğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek. Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma önergesi (2/149) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 12.5.1997)
134. — Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında 20.3.1997 Tarih
vs 4230 Sayılı Borçlanma Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi vs
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İsler Komisyonu Raporu (1/592) (S. Sayısı : 313J
(Dağıtma tarihi : 13.5.1997)
135. — Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 6 Arkadaşının; Yüksek öğre
tini Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37,
ıaci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/462) (S. Sayısı : 307)
(Dağıtma tarihi : 14.5.1997)
13Ö. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu üe 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/590) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997)
137, — Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse ve Zeki Ertugay ile Bitlis Milletvekili
Zeki Ergezen'in, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kurulu;
ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğru
dan Gündeme Alınma önergesi (2/157) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997)
138. — Bitlis Milletvekilleri Zeki Ergezen ve Abdulhaluk Mutîu'nun; Yüksek öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayıh Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karama*
melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde-»
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/566) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma
ferini : 15.5.1997)
139. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın; Türk Vatandaşlığı Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/338)
(S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997)
140, — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündems Alınma önergesi (2/62)
£S. Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 21.5.1997)
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141'< — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın; İmrenler, İsmil ve Yeniceoba Adıy
la Üç Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanuö Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/288) (S. Sayısı : 317) (Dağıtma ta*
rihi : 22.5.1997)
142< — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararaamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve İçişleri
vo Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/416, 1/431, 1/432, 1/481, 1/556, 1/577)
(S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997)
143< —Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın; Suşehri Adıyla Bir îl Kurulmasına
Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma önergesi (2/396) (S, Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997)
144. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un; Bir İlçe ve Düzce İlinin Kurulması
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma önergesi (2/504) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997)
145. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap*
m, 2108 Sayılı Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma önergesi (2/225) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997)
146. — Niğde Milletvekili Akm Gönen'in, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınması önergesi (2/460) (S,
Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997)
Î47., — Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz,
Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri
Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, Ankara Milletvekili Saffet Aııkan Bedük'üo
ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Rapora (2/826) (S. Sayı
sı : 336) (Dağıtma tarihi : 11.6.1997)
148. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykıırt ve 2 Arkadaşının, Kızılcabölük Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/437) (S. Sayısı : 339) (Dağıt
ma tarihi : 23,6.1997)
149. — Konya Milletvekili Necati Çetinkaya'nın, Pasaport Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/708)
(S. Sayısı : 277 ve 277'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 4.4.1997; 24.6,1997)
150. —- Burdur Milletvekili Yusuf Bkinci'nin, Yüksek öğretim Kurumları Teşki
lâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne
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Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/713) (S.
Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.6.1997)
1511—Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Balıkesir Milletvekili İh/as Yılmazyıldız ve 25 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici
Madde Eklenmesi Konusunda Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/567, .2/398) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997)
İ 52. — Giresun Milletvekilleri Yavuz Köyrrien ve Rasim Zaimoğlu'nun, Yüksek
öğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
önergesi (2/642) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997)
153, —Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kap usuz ve
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün,
5680 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/839) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 30.6.1997)
154, — 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora (1/302, 1/278) (S. Sa~
yısı : 341) (Dağıtma tarihi : 4.7,1997)
155. — Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan ve 41 Arkadaşının; Yüksek öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriîûrek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma öner-.
gesi (2/92) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 7.7.1997)
156. — Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş ve 5 Arkadaşının; Yüksek öğretim •Ku
rumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve içtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/698) (S. Sa
yısı : 349) (Dağıtma tarihi : 8.7.1997)
15.7, — Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili'nin, 2809 Sayılı Yüksek öğretim Ku
rumları Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
mın Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma öner
geni (2/763) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma tarihi : 17.7.1997)
158. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 6 Arkadaşının, Şebinkarahisar
Adı ile Yeni Bir U Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/689) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma
tarihi : 17.7.1997)
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159, •— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan
Hedük ve 3 Arkadaşının, Bir 11 Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/266) (S. Sayısı :
356) (Dağıtma tarihi : 21.7.1997)
İ6Ö, — İstanbul Milletvekili Sedat Aloğlu ve 7 Arkadaşının, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesin»
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(2/812) (S. Say,ısı : 358) (Dağıtma tarihi : 25.7.1997)
161. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının; Yüksek öğretim
Fcrsonel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
vo İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/684)
(S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997)
162. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının; Şereflikoçhi
sar Adı ile Bir 11 Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/267) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 31.7.1997)
1638 — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının, Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınma önergesi (2/265) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 1,8.1997)
164. — Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Dört İlçe ve Bir
11 Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/691) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 5.8.1997)
165< — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 4 Arkadaşının, Gaziler Günü Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma önergesi (2/389) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997)
166, — Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve1 47 Arkadaşının, Erciş İlçesinin 11
Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınma önergesi (2/121) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997)
167a — Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Kırıkkale İline Bağlı Çerikli Adıyla
Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi. (2/3) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi ;
15.8.1997)
168. — Giresun Milletveküi Turhan Alçelik ve 12 Arkadaşının, Yüksek öğretim
Kuramları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önerge&i
(2/699) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 1.10,1997)
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169, — Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydm ve Muş Milletvekili Necmettin
Dede'nin, Siirt İline Bağlı Aydınlar İlçesinin Adının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teki
lifi ve İçişleri Komisyonu Rapom (2/822) (S. Sayısı: 384) (Dağıtma tarihi: 1.10.1997)
170, — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Butça
Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 24.10.1997)
171', — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur İlinin Kalkınmada öncelik
li Yöreler Arasına Alınmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
GOT& Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/557) (S. Sayısı : 394) (Dağıtma tari
hi : 14.11.1997)
172, — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı ve 12 Arkadaşının, Bir Ü Kurulması
Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma önergesi (2/646) (S, Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 17.11.1997)
173, — Konya MÜletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının, 657 Sayılı Devle*
Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevli
lerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat ödenmesi Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve
içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/683)
(S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 1.12.1997)
174, — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun
235 inci Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/488) (S. Sayısı : 400)
(Dağıtma tarihi : 1.12.1997)
175< — Antalya Milletvekili Yusuf öztop ve 8 Arkadaşının, Antalya İli Kale İl
çesi Adının «Denire» Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/610) (S. Sayısı :
405) (Dağıtma tarihi : 16,12,1997)
176, — Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve
J 88 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 175 inci Maddesinin Değişti-*
Fümesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/963) (S. Sayısı : 406)
(Dağıtma tarihi : 17.12.1997)
,.
177. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli'nde Kırklareli Üniver*
sitesi Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/722) (S. Sayıs,ı : 407) (Da-^
gıtma tarihi : 18.12.1997)
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178. — Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/583)
(S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998)
179. — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Biı;
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu. (1/487) (S. Sayısı : 434) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998)
180. — Denizli Milletvekili Haluk Müftüler ile Çanakkale Milletvekili Nevfel
Şahin'in, 3143 Sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sa
nayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (2/724) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma tarihi : 26.1.1998)
181. — İçel Milletvekili Halil Çin'in, Anamur ilçesinin !1 Yapılmasına İlişkin
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
önergesi (2/762) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
182. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 73 Arkadaşının, Yüksek öğre
tim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanım Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/269) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1998)
183. — Yardım Toplama Kanununda Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/636) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
•'184, --Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Madde
lerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos
yal İşler ve İçişleri komisyonları raporları (1/698) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma ta
rihi : 27.1.1998)
185,, — Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Tasarısı ile Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, Yozgat Mil
letvekili. Yusuf Bacanlı ve 14 Arkadaşının, Antalya Milletvekili Yusuf öztop ve 16
Arkadaşının ve Rize Milletvekili Avni Kabaoğlu'nun Benzer Mahiyetteki Kanun
Teklifleri ve Adalet Komisyonu Rapora .(1/655, 2/302, 2/570, 2/690, 2/901) (S. Sa
yısı •: 496) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
186. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
ce Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/693)
(S. Sayısı : 497) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
187. -~ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 498) (Da
ğıtma tarihi : 27.1.1998)
••
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İ 88. — Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasamı
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
189. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 15 Arkadaşının, Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ye
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/297)
(S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
190. — Konya Milletvekili Hüseyin Arı ve 14 Arkadaşının, Konya Ereğli'nin İl
Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma önergesi (2/181) (S. Sayısı : 495) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998)
19i1! -— Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Ta
sarısı ile Ankara Milletvekili M. Seyf i-Oktay'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/644, 2/145) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi: 11.2.1998)
192. — Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanım Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/656) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi :
î 1.2.1998)
193. — Türk Bayrağı Kanununun 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Türk Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/663, 1/520) (S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi :
İ 1.2.1998)
194. — Niğde Milletvekili M. Salih Katırcıoğlu ve 14 Arkadaşının, Yüksek öğ
retim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Ek 22 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma önergesi (2/673) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998)
195., •— Balıkesir Milletvekili İsmail özgün ve 17 Arkadaşının, Bir İlçe Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma önergesi (2/193) (S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi ; 20.2.1998)
196. —. Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/399) (S. Sayını : 576) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998)
197.— Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun
19 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (1/400, î/711) (S. Sayısı : 578) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998)
198. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair
Kanuni Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/692) (S. Sayı
sı : 583) (Dağıtma tarihi : 4.3.1998)
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199. — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 11 Arkadaşı'mn Yüksek öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı K.H.K.'nin Değiştirilerek Kabulüne Dair
2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/366) (S. Sayı
sı : 584) (Dağıtma tarihi : 4.3.1998)
X 200. — Uluslararası Çalışma Teşkilâtı Anayasasında Yapılan Değişiklik Hakkın
daki Belgenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık,
Aile, Çahşma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (l/'/09) (S. Sayısı :
573) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998)
2öl'j — Van Milletvekili M. Ejder Arvas ve 48 Arkadaşının, Erciş Adıyla Bir
îl ve Çelebibağ Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/807) (S. Sayısı :
574) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998)
202, — Muğla Milletvekili Mustafa Dedeoğlu ve 30 Arkadaşının, Bir 11 ve Dört
İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/820) (S. Sayısı : 575) (Dağıtma tarihi: 5.3.1998)
203, — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Rapora (1/403) (S. Sayısı : 577) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998)
204, — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler,
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanuna Bir Madde
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/703) (S.
Sayısı : 579) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998)
205, •— Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/715) (S. Sayısı :
588) (Dağıtma tarihi : 6.3.1998)
206, ~~ Adliye Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı
ile Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Rapora (1/699, 2/1043) (S. Sayısı : 587) (Dağıtma tarihi : 9.3.1998)
207, — Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol ve 59 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/120) (S. Sayısı : 590) (Dağıt
ma tarihi : 10,3.1998)
2081,— îzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur'un, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun
Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi
(2/787) (S. Sayısı : 591) (Dağıtma tarihi : 10.3.1998 )
209, —- 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nım Tasarısı ve Plan ve Bütçe Koalisyonu Raporu (1/707) (S. Sayısı : 592) (Dağıt
ma tarihi: 16.3.1998)
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210. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu -Raporu (1/719)
(S. Sayısı 593) (Dağıtma tarihi : 16.3.1998)
211,, — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Bir İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma öner-*
gesi (2/755) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 17.3.1998)
212, — Niğde Milletvekili Akın Gönen ve 10 Arkadaşının, İçişleri Bakanlığı Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1095) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma tarihi : 17.3.1998)
213, — Sinop Milletvekili Metin Bostancıoğlu'nun, Yükseköğretim Kurumlan
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu
lüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/830) (S. Sayısı : 600) (Dağıtma tarihi :
20.3.1998)
214, — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in Karayolları Trafik Kanununun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Denizli Milletvekili Meh
met Gözlükaya'nın, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İzmir Milletvekili
İsmail Yılmaz'm ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Benzer Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri, ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1071, 2/614, 2/617, 2/634, 2/1028)
(S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 20.3.1998)
X 215. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları.(1/687) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma tarihi : 24.3.1998)
X 216. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovakya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/635) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 24.3..1998)
217. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 10 Arkadaşının, 375 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/286) (S. Sayısı : 625)
(Dağıtma tarihi : 24.3.1998)
X 218. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/629) (S. Sayısı : 605) (Dağıtma tarihi : 27.3.1998)
219;) — Mardin Milletvekili Fehim Adak ve 94 Arkadaşının, Yüksek öğretim Ku
rumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
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Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/184)
(S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 27.3.1998)
X 220. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Sos
yal Güvenlik Anlaşması ilo İlgili Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/720) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 27.3.1998)
X 221. — Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın önlenmesi Sözleşmesinde Yapı
lan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/726) (S. Sa
yısı : 628) (Dağıtma tarihi : .31.3.1998)
X 222. — Avrasya Ülkeleri Kadınları İşbirliği Grubu Kurulmasına İlişkin Protoko
lün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Ça
lışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/725) (S. Sayısı : 629) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1998)
2231 <—Anavatan Partisi Grup Başkan vekilleri İzmir Milletvekili Metin öney,
Adana Milletvekili Uğur Aksöz, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Mil
letvekili Saffet Arıkan Bedük, Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanvekili İstan
bul Milletvekili Metin Işık ve 14 Arkadaşının Yükseköğretim Kuramları Teşkilâtı
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kül
tür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/1068) (S. Sayısı : 633) (Dağıtma tarihi :
2.4.1998)
224. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve İçişleri Komisyonları Rapor
ları (1/605) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 3,4.1998)
225, — Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri Incetahtacı'nın, İstiklâl Madalyası
Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/885) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tari
hi : 17.4.1998)
226, — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/893) (S. Sayısı : 640) (Da
ğıtma tarihi : 17.4.1998)
227. — Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (İ/684) (S. Sayısı : 641) (Dağıtma tarihi : 17.4.1998)
— ifa —
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X 228. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Yatı
rımlarda Devlet Yardımları Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/722) (S. Sa
yısı : 643). (Dağıtma tarihi : 17.4.1998)
X 229. — Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 642) (Dağıtma tarihi:
20.4.1998)
X230. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/731) (S. Sayısı : 645) (Dağıtma tarihi : 20.4.1998)
X 231. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Gelir ve Servet Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/724) (S. Sayısı : 644) (Dağıtma tarihi : 22.4.1998)
232, — Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan'ın, Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile İş Kanununun Birer
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Malatya Milletvekili
Ayhan Fırat'ın, Aydın Milletvekili M. Fatih Atay'ın, Trabzon Milletvekili Ali Kemal
Başaran'ın, Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet
Çelik'in, Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Sağlık, Aüe, Çalışma ve Sosyal
İşler Komisyonu Raporu (2/1104, 2/133, 2/284, 2/608, 2/837, 2/969, 2/1014, 2/1073)
(S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22.4.1998)
X233. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/658) (S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 28.4.1998)
X 234. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/630) (S. Sayısı : 648) (Dağıtma tarihi : 28.4.1998)
X 235. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/732) (S. Sayi3i : 649) (Dağıtma
tarihi : 28.4.1998)
••
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236, — 3194 Sayılı imar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/746) (S.
Sayısı: 651) (Dağıtma tarihi: 5.5.1998)
237, — Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, Sızır Adıyla Bir ilçe Kurulması Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma önergesi (2/397) (S. Sayısı 652) (Dağıtma tarihi : 5.5.1998)
X 238., — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasın
da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/739) (S. Sayısı : 653) (Dağıtma tarihi : 12.5.1998)
X 239. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Karade
niz'deki Deniz Alanlarından Sorumlu Yetkili Makamların İşbirliğine Dair Anlaşma
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/757) (S. Sayısı : 654) (Dağıtma tarihi : 12.5.1998)
X 240. — Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocuk
ların Velayetinin Yeniden Tesisine İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758)
(S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi : 12.5.1998)
241', — Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/745) (S. Sayısı : 656) (Dağıtma tarihi: 12.5.1998)
242, — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Siyasî Parti Gruplarını Temsilen
On Milletvekilinin, Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tek
lifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/932) (S. Sayısı: 657) (Dağıtma tarihi : 12.5.1998)
243, — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu
(1/756) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 15.5.1998)
244, .— İzmir Milletvekili Metin öney ve 7 Arkadaşının, 18 Mart Günü'nün Şe
hitler Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu
(2/1122) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tarihi : 20.5.1998)
245, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 26.5.1927 Tarih ve 1050 Nu
maralı Muhasebe-i. Umumiye Kanununun 77 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma önergesi (2/541) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 20.5.1998)
X 246. — Giresun Milletvekili Ergun özdemir'in, Giresun Milletvekili Turhan Al
gdik ve 5 Arkadaşının, Erzincan Milletvekilleri Tevhit Karakaya ile Naci Terzi'nin,
Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun,
Elazığ Milletvekili M. Cihan Paçacı'nın, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Bay
burt Milletvekili Ülkü Güney, Demokratik Sol Parti Grup Başkanvekili Gaziantep
Milletvekili Ali Uıksoy, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan ve Şırnak Milletvekili
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M. Salih Yıldırım'ın, Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt ile Giresun Milletvekili Ergun özdemir'in, Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, Kastamonu Milletvekilleri Nur
han Tekinel ile Haluk Yıldız'ın, Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır'ın, Artvjn Mil
letvekili Hasan Ekinci ve 4 Arkadaşının, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 4 Ar
kadaşının, istanbul Milletvekili Ali Topuz ve 7 Arkadaşının, Aksaray Milletvekili
Nevzat Köse'nin, Elazığ Milletvekilleri Ahmet Cemil Tunç, Ömer Naimi Barım ve
Hasan Belhan'ın, Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Kastamonu Milletvekilleri
Hadi Dilekçi ile Fethi Acar'ın, Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu'nun, Tokat
Milletvekili Ali Şevki Erek ve 3 Arkadaşının, Sakarya Milletvekili Ertuğrul Eryılmaz'ın, Malatya Milletvekili Miraç Akdoğan'ın, Erzincan Milletvekili Naci Terzi'
nin, Samsun Milletvekili Nafiz Kurt ile Giresun Milletvekili Ergun Özdemir'in, Niğ
de Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Amasya Millet
vekili Ahmet lyirnaya'nın, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz ve 4 Arkadaşının,
Samsun Milletvekili Latif öztek ve 2 Arkadaşının, Kütahya Milletvekili ismail Karakuyu'nun, Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, Samsun . Milletvekili Musa
Uzunkaya ve 17 Arkadaşının, Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş ve 13 Arkada
şının, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün ve Çankırı Milletvekili ismail Coşar'ın; Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kal
kınmada öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi
ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(2/1038, 2/1044, 2/1046, 2/1054, 2/1056, 2/1077, 2/1081, 2/1082, 2/1083, 2/10S4,
2/1085, 2/1086, 2/1087, 2/1091, 2/1092, 2/1093, 2/1094, 2/1097, 2/1099, 2/1100,
2/1101, 2/1102, 2/1103, 2/1105, 2/1106, 2/1108, 2/1109, 2/1117, 2/1127, 2/1130,
2/1146, 2/1147, 2/1165, 2/1168) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi : 20.5.1998)
X 247. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasın
da Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/764) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 2.6.1998)
X 248. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Karade
niz'deki Deniz Alanlarından Sorumlu Yetkili Makamların işbirliğine Dair Anlaşma
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 2.6.1998)
249. — istiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/775) (S. Sayısı : 685) (Dağıtma tarihi :
2.6.1998)
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X 250. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı : 686) (Da
ğıtma tarihi : 2.6.1998)
251, — Radyo ve Televizyon Verici Tesislerinin Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumu Genel Müdürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/691) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 2:6.1998)
252, —- İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları
raporları (1/770) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 3.6.1998)
253, — Şanlıurfa İlinde Büyük Şehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun
Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/773) (S. Sayısı : 689)
(Dağıtma tarihi : 9.6.1998)
254, — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve Adalet, İçiş
leri, Tarım, Orman ve Köyişleri, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/674, 1/694, 1/700, 1/705, 1/736, 1/740, 1/742, 1/762)
(S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 17.6.1998)
255< — Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet
Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 17.6.1998)
256. — Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, Dört İlçe ve İnegöl İlinin Kurulma
sı Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Günde
me Alınma önergesi (2/628) (S. Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi 17.6.1998)
257. —Bartın Milletvekili Koksal Toptan'ın Yükseköğretim Kurumları Teşki
lâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne
Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/88) (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi:
19.6.1998)
258. — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in Noterlik Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/933) (S. Sayısı:
694) (Dağıtma tarihi : 19.6.1998)
259. — Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ile Ticaret ve Sanayi
Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları
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ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/737) (S. Sayısı : 695) (Dağıtma tarihi : 19.6.1998)
260,— Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Askerlik Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu
Raporu (1/771) (S. Sayısı : 698) (Dağıtma tarihi : 19.6.1998)
261'. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mücadele ve Zi
raî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Ser
maye Verilmesi Hakkında Kanunun Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları
raporları (1/690) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 23.6.1998)
262, — Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçakları
nın Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/706) (S. Sayısı : 697)
(Dağıtma tarihi : 23.6.1998)
2631. — Denizli Milletvekilleri Mehmet Gözlükaya, Haluk Müftüler, Ramazan Yenidede ve Hilmi Develi'nin, Dazkırı İlçesinin Bağlılığının Değiştirilmesi Hakkında
Kanun Teklifi ile Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un Aynı Mahiyetteki
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1195, 2/1155) (S. Sayısı : 700) (Da
ğıtma tarihi : 23.6.1998)
264. —' Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 82 Arkadaşının, Millî Eğitim Temel Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Konya Milletvekili Veysel
Candan ve 10 Arkadaşının, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İstanbul Mil
letvekili Tayyar Altıkulaç ve 13 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse
ile Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun Aynı Konudaki .Kanun Teklifleri ve
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/1080, 2/1055, 2/1064,
2/1067, 2/1078) (S. Sayısı : 701) (Dağıtma tarihi : 26.-6.1998)
X 265. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasın
da İnşaat Şirketlerinin Vergilendirilmesine ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/767) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma
tarihi : 26.6.1998)
26Ö, — Kadastro Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/637) (S. Sayısı : 699) (Dağıtma tarihi : 29.6.1998)
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X 267. — Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesi ile
Bunlara İlişkin Nihaî Kararlar, Tavsiye Başlıklı Belge ve ihtiyarî Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/765) (S. Sayısı : 704) (Dağıt
ma tarihi : 30.6.1998)
268. — Sekiz İlçe ve Üç İl Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 550 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamede Değişiklik Yapılması ve Bu Kararnameye Dört Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/779) (S. Sayısı : 705) (Dağıtma tarihi : 1.7.1998)
269. — Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanuna Ek
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/768) (S. Sayısı : 706) (Dağıtma tarihi : 1.7.1998)
270. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun Geçici 41 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Bolu Mil
letvekili Avni Akyol ve Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, 4.11.1981 Tarih ve
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/1096, 2/234)
(S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 1.7.1998)
271', —• Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/788) (S. Sayısı : 708)
(Dağıtma tarihi: 1.7.1998)
272. — Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S.
Sayısı : 711) (Dağıtma tarihi : 9.7.1998)
273. — Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Içişri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 712) (Dağıtma tarihi : 9.7,1998)
X 274. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/777) (S.
Sayısı : 713) (Dağıtma tarihi : 10.7.1998)
275. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı tle 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununun
23 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu
Raporu (1/748, 1/751) (S. Sayısı : 714) (Dağıtma tarihi : 14.7.1998)
72 —

8
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
276. — Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Ci
simlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma
komisyonları raporları (1/755) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 16.7.1998)
277. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/786)
(S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 16.7.1998)
278. — Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı :
718) (Dağıtma tarihi : 16.7.1998)
279. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair
Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/645, 2/140) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi :
22.7.1998)
280. — Merkezî idare ile Mahallî İdareler Arasında Görev Bölüşümü ve Hizmet
İlişkilerinin Esaslarının Düzenlenmesi ve Çeşitli Kanunlarda Mahallî İdarelerle İlgili
Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/743) (S. Sayısı : 719) (Dağıtma tarihi : 23.7.1998)

(X)

Açık oylamaya tabi işleri gösterir.
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Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Arasında Yatırımlarda Devlet Yardımları Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/722)
T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı :B.02.0.KKGI 101-132611043

43.1998

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 16.2.1998
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasın
da Yatırımlarda Devlet Yardımları Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Mesut Yılmaz
Başbakan
GENEL GEREKÇE
20 Temmuz Barış Harekâtının 23 üncü yıldönümü Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine ka
tılan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Ecevit'in başkanlığında T.C. heyeti ile
Cumhurbaşkanı Sayın Rauf R. Denktaş'ın başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyeti
arasındaki resmî görüşmeler sonunda yapılan ortak açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
nin Türkiye'deki kalkınmada öncelikli yörelere uygulanan destek ve teşviklerden yararlandırılma
sı öngörülmüştür.
Ayrıca; 55 inci Hükümetin 100 günlük icraatı ile ilgili olarak yapılan basın konferansında
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Ecevit'in, kalkınmada öncelikli yörelere sağ
lanan teşviklerle ilgili açıklamaları sırasında bu konuda da", "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de ön
celikli yöre kapsamına alınmıştır" şeklinde bir beyanda bulunmuştur.
Yukarıdaki açıklama ve beyan muvacehesinde bu konu süratle ele alınmıştır. Bilindiği gibi,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomik ve sosyal durumunun düzeltilmesi ve istikrarlı bir
gelişmeye kavuşturulması amacıyla bir süreden beri yapılan çalışmalarda Türk işadamlarının Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yatırım yapmalarının önemi her zaman ön planda mütalaa edilmiş
ve bunu temin için çeşitli önlemler üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede, Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetinin Türkiye'deki kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınmasının yararlarını izaha lü
zum yoktur. Bu anlaşma çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı gerçek kişiler ile tüzel kişiler, bu yörelere yatırım yaptıklarında, karşılıklılık esasına gö
re Türkiye'de kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda uygulanan Devlet yardımla
rından ve desteğinden ve diğer ayrıcalıklı özel ek teşviklerden aynen yararlandırılacaklardır. Bu
amaçla, ülkemiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti arasında Yatırımlarda Devlet Yardımları Anlaşması" imzalanmıştır.

- 2 /
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No.: 1/722
Karar No. :43

13.3.1998

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak, 4.3.1998 tarihinde Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 6.3.1998 tarihinde tali komisyon olarak ko
misyonumuza, esas komisyon olarak da Dışişleri Komisyonuna havale edilen 'Türkiye Cumhuri
yeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Yatırımlarda Devlet Yardımları Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 12.3.1998 tarihin
de yaptığı 43 üncü Birleşiminde Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Zckeriya Temize! 'in başkanlı
ğında Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Hazine, Dış Ticaret ve Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, görüşülmüştür.
Bilindiği gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomik ve sosyal durumunun daha iyi
leştirilmesi ve istikrarlı bir gelişmeye kavuşturulması amacıyla yapılan çalışmalarda, Türk işadam
larının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yatırım yapmalarını teminen çeşitli önlemler alınmıştır.
Bu çerçevede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Türkiye'deki kalkınmada öncelikli yöreler kap
samına alınmasının yararlan da gözönüne alınarak, 28 Ocak 1998 tarihinde Lefkoşa'da "Türkiye
Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Arasında Yatırımlarda Devlet Yardımları Anlaş
ması" imzalanmıştır.
Anlaşma ile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek ve tü
zel kişilerin, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyetinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde yatırım yapma
ları halinde, karşılıklılık esasına göre, Türkiye'de kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatı
rımlarda uygulanan devlet yardımlanndan ve desteğinden ve diğer ayrıcalıklı ek teşviklerden ay
nen yararlandınlmalannın amaçlandığı anlaşılmaktadır.
Yapılan görüşmeler sonucunda, sözkonusu Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına
ilişkin tasan ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçil
miş ve tasarının maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz
olunur.
Başkan
Biltekin Özdemir
Samsun

Başkanvckili
Metin Şahin
Antalya

Bu Raporun Sözcüsü
Refik Araş
İstanbul

Kâtip
Miraç Akdoğan
Malatya

Üye
Hüseyin Yayla
Hatay

Üye
Mustafa Küpeli
Adana

Üye
/. Ertan Yülek
Adana

Üye
Sait Açba
Afyon

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Üye
Aydın Tümen
Ankara

Üye
Süleyman Hatinoğlu
Artvin

Üye
Cafer Tufan Yaztcıoğlu
Bartın

Üye
Zeki Ergezen
Bitlis

Üye
Abbas İnceayan
Bolu

Üye
Mustafa Çiloğlu
Burdur

Üye
Ertuğrul Yalçınbayır
Bursa
(İmzada bulunamadı)

'
Üye
Alî Rahmi Beyreli
Bursa

Üye
Mustafa Balcılar
Eskişehir

Üye
Algan Hacaloğlu
İstanbul

Üye
Şinasi Altmer
Karabük

Üye
Çetin Bilgir
Kars

Üye
Hadi Dilekçi
Kastamonu

Üye
Nurettin Kaldırımcı
Kayseri

Üye
Hayrettin Uzun
Kocaeli

Üye
Mustafa (İnaldı
Konya

Üye
Süleyman Çelebi
Mardin

Üye
Doğan Baran
Niğde

Üye
Müjdat Koç
Ordu

Üye
Cevat Ayhan
Sakarya

Üye
Ertuğrul Eryılmaz
Sakarya

Üye
Cemal Alişan
Samsun

Üye
YUdırım Aktürk
Uşak

Üye
Hasan Çağlayan
Çorum

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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- 4 Dışişlcri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dışişleri Komisyonu
Esas No. : 1/722
Karar No. : 43

3.4.1998

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Yatırımlarda Devlet Yar
dımları Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumu
zun 2 Nisan 1998 tarihli 12 nci Birleşiminde Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Hazine Müsteşar
lığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmala
rıyla görüşülmüştür.
KKTC'nin ekonomik ve sosyal durumunun düzeltilmesi ve dengeli bir gelişmeye kavuşturul
ması amacıyla imzalanan Anlaşma ile KKTC'nin Türkiye'deki kalkınmada öncelikli yöreler kap
samına alınması öngörülmektedir. Bu çerçevede iki ülkenin yatırımcıları karşılıklılık esasına göre,
bu yörelerde yapılacak yatırımlarda uygulanan Devlet yardımlarından, desteğinden ve diğer ayrı
calıklı özel ek teşviklerden aynen yararlandırılacaklardır.
Tasarı Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiş ve yatırımların ivedilikle teş
vikini sağlamak amacıyla Tasarının, İçtüzüğün 52 nci maddesine göre Öncelikle görüşülmesine ka
rar verilmiştir.
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Murat Karayalçın
Samsun

Başkanvekili
Ayfer Yılmaz
İçel

Sözcü
Sabrı Tekir
İzmir

Kâtip
Bayram Fırat Dayanıklı
Tekirdağ

Üye
İlker Tuncay
Ankara

Üye
Cemal Külahlı
Bursa

Üye
Azmi Ateş
İstanbul

Üye
Ercan Karakaş
İstanbul

Üye
Osman Yumakoğulları
İstanbul

Üye
Osman Çilsal
Kayseri

Üye
Cemal Özbilen
Kırklareli

Üye
Abdullah Gencer
Konya

Üye
Ahmet Nurettin Aydın
Siirt

Üye
Mümtaz Soysal
Zonguldak

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY
KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARA
SINDA YATIRIMLARDA DEVLET YAR
DIMLARI ANLAŞMASININ ONAYLAN
MASININ UYGUN BULUNDUĞUNA
DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1 . - 2 8 Ocak 1998 tarihinde
Lefkoşa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında
Yatırımlarda Devlet Yardımları Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY
KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARA
SINDA YATIRIMLARDA DEVLET YAR
DIMLARI ANLAŞMASININ ONAYLAN
MASININ UYGUN BULUNDUĞUNA
DAİR KANUN TASARISI

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Mesut Yılmaz
Başbakan
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
B. Ecevit
Devlet Bakanı
H. Özkan

Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd
/. Sezgin

Devlet Bakanı
G. Taner

Devlet Bakanı
Y. Seçkiner

Devlet Bakanı
/. Saygın

Devlet Bakanı
Prof. Dr. H. S. Türk

Devlet Bakanı
R. Serdaroğlu

Devlet Bakanı
M. Gürdere

Devlet Bakanı
Prof. Dr. S. Yıldırım
Devlet Bakanı
Prof Dr. Ş. Gürel

Devlet Bakanı
Prof. Dr. A. Andican

Devlet Bakanı
Dr. I. Çelebi

Devlet Bakanı
M. Yılmaz

Devlet Bakanı
R. Şahin

Devlet Bakanı V.
E. Aşık

Devlet Bakanı
C. Kavak

Devlet Bakanı
E. Aşık

Devlet Bakanı
R. K. Yücelen

Devlet Bakanı
M.Batallı

Adalet Bakanı
O. Sungurlu

Devlet Bakanı V.
M. Yılmaz
İçişleri Bakanı
M. Başesgioğlu

Dışişleri Bakanı V.
N. Çağan

Maliye Bakanı
Z. Temizel

Millî Eğitim Bakanı
H. Uluğbay

Bayındırlık ve İskân Bakanı
Y. Topçu

Sağlık Bakanı
H. İ. Özsoy

Ulaştırma Bakanı V.
R. Serdaroğlu

Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. taşar

Çalışma ve Sos. Güv. Bak
Prof. Dr. N. Çağan

Sanayi ve Ticaret Bakanı
Y. Erez

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
M. C. Ersümer

Kültür Bakanı
/. Talay

Turizm Bakanı
l. Gürdal

Orman Bakanı
E. Taranoğlıı

Çevre Bakanı
Dr. İ. Aykut Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 643)

- 6 TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İLE
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ANLAŞMASI
GİRİŞ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Âkit Taraflar olarak; iki ülke arasın
da yapılan Ortak Deklarasyon ve açıklamalar doğrultusunda, kalkınma için ikili ekonomik ve ma
lî işbirliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi gereği üzerinde durarak,
Ülkelerinde özellikle ihracata dönük mal, hizmet ve teknoloji üretimlerine yönelik yatırımla
rın akışının kolaylaştırılması ve özendirilmesinin yararlarına inanarak,
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:
MADDE 1
HEDEF VE AMAÇLAR:
Bu Anlaşmanın amacı, Taraflar arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi çerçevesin
de, karşılıklılık esasına göre, ülkelerindeki öncelikli yatırım yörelerine yönelik üretim ve hizmet
amaçlı yatırımların yapılmasının temini, bu yatırımların akışının hızlandırılması, özendirilmesi ve
desteklenmesidir.
Bu anlayışla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bütünü Anlaşmanın uygulama kapsamı için
de mütalaa edilecektir.
MADDE 2
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile tüzel ki
şiler, bu yörelere yatırım yaptıklarında, karşılıklılık esasına göre Türkiye'de kalkınmada öncelikli
yörelerde yapılacak yatırımlarda uygulanan Devlet yardımlarından ve desteğinden ve diğer ayrıca
lıklı özel ek teşviklerden aynen yararlandırılacaklardır.
MADDE3
Bu amaçla, Âkit Taraflar, Türkiye Cumhuriyetindeki kalkınmada Öncelikli yörelerde ve diğer
özellikli niteliklere sahip bölgelerde yatırımlara uygulanan destek ve teşvik esasları uyarınca işlem
yapılmasını teminen gerekli düzenlemeleri yapmayı işbu Anlaşmayla kabul etmektedirler.
Bu kapsamda, Anlaşma ile öngörülen hedef ve amaçların gerçekleştirilebilmesi ve karşılıklı
lık esasına göre sağlanacak Devlet yardımlarının ve desteğinin ve diğer ayrıcalıklı özel ek teşvik
lerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için, iki ülke teşvik sistemleri ile teşvik mekaniz
maları uyumlaştırılacaktır. Bunun için gerekli teşvik mevzuatı düzenlemeleri yapılacaktır.
MADDE4
Taraflar bu Anlaşmanın yorumu ve uygulanması konusunda doğabilecek ihtilafları karşılıklı
müzakere yoluyla çözeceklerdir.
MADDE5
İşbu Anlaşma, Âkit Tarafların kendi mevzuatları uyarınca yasal işlemleri tamamladıklarını be
lirten son bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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- 7 Anlaşma süresiz olup, taraflarca fesh-i ihbar edilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. Fesh-i
ihbar halinde ise, Anlaşma fesih ihbanmn yapılmasından üç ay sonra sona erecektir.
Bu Anlaşma 28 Ocak 1998 tarihinde Lefkoşa'da tarafların tam yetkili temsilcilerince iki nüsha
olarak aktedilmiştir.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA

PROF. DR. ŞÜKRÜ S. GÜREL
DEVLET BAKANI

DR. DERVİŞ EROĞLU
BAŞBAKAN

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 643)

Dönem : 20

Yasama Yılı: 3

T.B.M.M.

(S. Sayısı: 713)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/777)
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Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.0.KKGI101-1372/2765

26.5.1998

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.5.1998
tarihinde kararlaştırılan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim.
Mesut Yılmaz
Başbakan
GEREKÇE
Avrupa Birliği Adalet Divanının (ABAD) 5 Temmuz 1994 tarihli Kararı uyarınca, Güney Kıb
rıs Rum Yönetimi yetkili makamlarınca tasdik edilmiş belgelere dayandırılmayan KKTC menşeli
tarım ürünlerinin AB ülkelerine ithali yasaklanmış, diğer ürünlerde ise vergi uygulaması getirilmiş
tir.
Sözkonıısu Karar neticesinde, ihracatının büyük bir bölümünü AB ülkelerine gerçekleştiren
KKTC önemli bir darboğaz içine girmiştir.
KKTC ticaretinin ve ekonomisinin istikrarlı bir şekilde geliştirilmesi için alınacak önlemlerin
tespit edilmesi ve yapılacak hukukî düzenlemelere dayanak teşkil edilmesi amacıyla Türkiye Cum
huriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 26 Şubat 1998 tarihinde Ticaret ve Ekonomik
İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.
Bir çerçeve anlaşması olan bu Anlaşma, Türkiye ile KKTC siyasî iradeleri tarafından üzerin
de mutabık kalınan ve çeşitli ortak açıklama ve anlaşmalar ile deklare edilen "ekonomik ye malî
bütünleşme" hedefinin genel prensiplerini tespit etmektedir.
Sözkonusu Anlaşma uyarınca;
- ticarî ve ekonomik ilişkilerin en üst düzeye çıkarılması için gerekli tüm tedbirlerin alınma
sı,
- ticarî ve ekonomik faaliyetlere ilişkin mevzuatın uyumlaştırılması, mevcut engellerin orta
dan kaldırılması,

, - 2 - KKTC menşeli malların ülkemize ve ülkemiz üzerinden üçüncü ülke pazarlarına ihracına
ilişkin mevcut kıyı ticareti sisteminin daha da genişletilerek ve yaygınlaştırılarak sürdürülmesine
imkân sağlanması,
- üçüncü ülke menşeli malların KKTC üzerinden Türkiye'ye şevkine imkân sağlanması,
- KKTC'de ihracata dönük ekonomik yapılanmanın tesis edilmesi,
- ekonominin tüm sektörlerinde işbirliğine gidilmesi,
- karşılıklı olarak yatırımların teşvik edilmesi,
- ikili ulaşım imkânlarının geliştirilmesi,
- toplu konut alanında KKTC'ye destek sağlanması,
konularında gerekli uygulama anlaşma ve protokollan ile yasal ve teknik düzenlemelerin iki ay
içinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
Bu Anlaşmanın amacı, Türkiye ile KKTC arasında mevcut ticarî ilişkilerin yaygınlaştırılarak
artırılması, KKTC'ye yeni ihraç imkânları sağlanması, ticarî ilişkilerde yaşanan yasal ve teknik so
runların giderilmesi, çeşitli kurum ve kuruluşlarımız tarafından münferit çalışmalarla sürdürülen
ekonomik işbirliğinin koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi olarak özetlenebilir.
Anlaşmanın 11 inci maddesi gereğince, iki aylık bir süre içinde yukarıda açıklanan amaçlara
yönelik gerekli tüm tedbirlerin alınması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, KKTC'ye ticarî ilişkilerde mevcut duruma kıyasla
daha geniş imkânlar sağlanmasını Öngörürken, ekonomik işbirliğinin artırılması suretiyle de
KKTC'nin sağlam bir üretim ve ihracat yapısına kavuşmasını amaçlamaktadır.
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tica
ret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı
sı Komisyonumuzun 2 Temmuz 1998 tarihli 17 nci Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı temsilcileri ile Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkililerinin katılmalarıyla görüşülmüştür.
Avrupa Birliği Adalet Divanının kararı uyarınca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkili makam
larınca onaylanmış belgelere dayandırılmayan KKTC menşeli tarım ürünlerinin AB ülkelerine it
halinin yasaklanması, diğer ürünlere de vergi uygulaması getirilmesinden sonra KKTC'nin önem
li bir darboğaz içine girmesi sonucu, KKTC ekonomisinin istikrarlı bir şekilde geliştirilmesine da
yanak teşkil etmek üzere imzalanan Anlaşma Komisyonumuzca uygun görülmüş ve aynen kabul
edilmiştir.
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur.
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_ 4 HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1.-26 Şubat 1998 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Ticaret İşbirliği Anlaşma
sının onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Mesut Yılmaz
Başbakan
Millî Sav. Bakanı ve Başb. Yrd. V.
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
M. Batallı
B. Ecevit
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
G. Taner
H. Özkan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Y. Seçkiner
/. Saygın
Devlet Bakanı V.
Devlet Bakanı
Prof. Dr. H. S. Türk
M. Taşar
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı V.
Y. Seçkiner
R. Serdaroğlu
Devlet Bakam V.
Devlet Bakanı
Prof. Dr. Ş. Gürel
1. Saygın
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı.
Dr. I. Çelebi
M. Yılmaz
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı V.
R. Şahin
E. Aşık
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
C. Kavak
E. Aşık
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
R. K. Yücelen
H. Gemici
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
M. Batallı
O. Sungurlu
Dışişleri Bakanı
İçişleri Bakanı
M. Başesgioğlu
İ. Cem
Millî Eğitim Bakanı
Maliye Bakanı
H. Uluğbay
Z Temizel
Sağlık Bakanı V.
Bayındırlık ve İskân Bakanı
C. Kavak
Y. Topçu
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Ulaştırma Bakanı
M. Taşar
N. Menzir
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.
Z. Temizel
Y.Erez
Enerji ve Tabiî Kayn. Bakanı
Kültür Bakanı
C. Ersümer
/. Talay
Turizm Bakanı
Orman Bakanı
E. Taranoğlu
/. Giirdal
Çevre Bakanı
Dr. İ. Aykut
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- 5 DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KİBRİS TÜRK CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. -Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3. - Tasarjnın 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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- 6 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
İLE
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA
TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASİ
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra
Âkit Taraflar olarak anılacaktır.), ülkeleri arasında her alanda mevcut özel ilişkiler çerçevesinde;
- iki ülke arasındaki ticarî ve ekonomik ilişkilerin ve işbirliğinin en üst düzeyde geliştirilme
si ve çeşitlendirilmesini,
- ülkeleri arasında ticarî, ekonomik ve malî konularda işbirliğinin derinleştirilmesi ve güçlen
dirilmesi yönünde varılan siyasî mutabakatın hayata geçirilmesini,
amaçlayarak aşağıdaki hususları anlaşmışlardır.
Madde 1
Âkit Taraflar, ülkeleri arasındaki ticarî ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, çeşitlendirilme
si, en üst düzeye çıkartılması ve bu hedeflere yönelik çalışmaların hızlandırılmasını teminen gerek
li tüm tedbirlerin alınması hususunda anlaşmışlardır.
Madde 2
Âkit Taraflar, ülkelerinde uygulanan ticarî ve ekonomik faaliyetlere ilişkin mevzuatın uyum
laştırılması yönünde başlatılan çalışmaların en kısa süre içinde sonuçlandırılmasını kararlaştırmış
lardır.
Madde 3
Âkit Taraflar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ihraç ürünlerinin Türkiye Cumhuriyeti'ne ve
üçüncü ülke pazarlarına sunulmasında, mevcut duruma kıyasla daha fazla imkân sağlayacak ön
lemlerin süratle alınması hususunda mutabık kalmışlardır.
Âkit Taraflar, üçüncü ülke mallarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden Türkiye
Cumhuriyeti'ne şevki konusunda da gerekli önlemlerin belirlenmesi hususunda anlaşmışlardır.
Madde 4
Âkit Taraflar, ülkeleri arasında 6 Ağustos 1997 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bir Ortaklık Konseyi Kurulma
sına İlişkin Anlaşma"nın ruhuna uygun olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin ge
lişmekte olan sektörlerinin kademeli olarak korunmasını da gözönünde tutmak suretiyle, serbest ti
caret koşullarının yaratılmasını ve turizm ve yatırım alanlarında ortak uygulamalara geçilmesini
sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını kararlaştırmışlardır.
Madde 5
Âkit Taraflar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde istikrarlı ve sürekli bir ihracat artışı sağlan
ması için ihracata dönük ekonomik yapılanmanın tesis edilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayarak,
bu konuda iki ülke ilgili makam, kamu kurum ve kuruluşları arasında bilgi ve tecrübe aktarımı ile
uzman teatisi ve gerekli diğer tüm yöntemlerin hayata geçirilmesi hususunda anlaşmışlardır.
Madde 6
Âkit Taraflar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin istikrarlı bir temelde kalkındırıl
ması hedefine yönelik olarak, eğitim, turizm, ticaret, ulaştırma, hizmet, sanayi ve tarım sektörleri-
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- 7 nin geliştirilmesi için iki ülke arasında her türlü işbirliğinin gerçekleştirilmesi hususunda anlaşmış
lardır.
Bu çerçevede Âkit Taraflar, mevcut ve uygulamada ortaya çıkabilecek her türlü engelin kal
dırılması yolunda tüm olanakların değerlendirilmesini ve buna uygun düzenlemelerin yapılmasını
kararlaştırmışlardır.
Madde 7
Âkit Taraflar, her iki ülke yatırımcılarının birbirlerinin ülkesinde yapacakları yatırımlara ge
rekli destek ve kolaylığın sağlanması hususunda mutabık kalmışlardır.
Madde 8
Âkit Taraflar, iki ülke arasındaki ticarî ve ekonomik ilişkilerin artırılması yönündeki hedefle
re ulaşılması amacıyla ülkeleri arasındaki ulaşım imkânlarının geliştirilmesine ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nin ulaşım sorunlarının çözümü amacıyla gerekli işbirliğinin gerçekleştirilmesi
ne karar vermişlerdir.
Madde 9
Âkit Taraflar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin gelişmesine ve konut sorununun
çözümüne katkıda bulunmak üzere toplu konut projelerine gerekli desteğin sağlanması hususunda
anlaşmışlardır.
Madde 10
Âkit Taraflar, ülkeleri arasında 18 Temmuz 1975 tarihinde imzalanan Ticaret ve Ödeme Protokolu'nun, iki ülke arasındaki ticarî ve ekonomik ilişkilerde devam eden tanzim edici rolünü teyit
etmişlerdir.
Buçerçevede Âkit Taraflar, anılan Protokol'un sekizinci maddesi uyarınca teşkil edilen Kar
ma Ekonomik Komisyon'un, işbu Anlaşma'nın da uygulanışının izlenmesi, uygulamada ortaya çı
kabilecek sorunların çözümlenmesi ve ticarî ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli ted
birlerin alınması hususunda yetkili ve görevli olduğu hususunda mutabık kalmışlardır.
Madde 11
Âkit Taraflar, işbu Anlaşma'da belirtilen hedeflerin hayata geçirilmesi için, Anlaşma'nın im
zalanmasını izleyen iki aylık bir süre içinde gerekli Uygulama Anlaşma ve Protokolleri ile hukukî
ve teknik düzenlemelerin gerçekleştirilmesine karar vermişlerdir.
Madde 12
İşbu Anlaşma, her iki ülkede yürürlükte olan usullere göre onaylandığının diplomatik kanal
lardan bildirildiği tarihte yürürlüğe girecek ve beş yıl süre ile geçerli olacaktır.
Âkit Taraflardan biri, yürürlük süresinin bitiminden üç ay önce, Anlaşmayı sona erdirmek is
tediğini yazılı olarak bildirmedikçe, işbu Anlaşma her defasında birer yıllık süreler için yenilenmiş
olacaktır.
İşbu Anlaşma 26 Şubat 1998 tarihinde Ankara'da Türkçe iki orijinal nüsha olarak düzenlen
miş ve imzalanmıştır.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KUZEY KIBRIS TÜRK
HÜKÜMETİ
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ADINA
ADINA
Bülent ECEVİT
Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Derviş EROĞLU
Başbakan

(S. Sayısı: 713)

Dönem: 20

Yasama Yılı: 3

T.B.M.M.

(S. Sayısı: 734)

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki
Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/798)
T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı: B.02.0.KKG.0.11/101-1409/4083

20.7.1998

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA ,
Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca
17.7.1998 tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Ara
sındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Komisyonlarda ve Genel Kurul'da öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ede
rim.
Mesut Yılmaz
Başbakan
GEREKÇE
Türkiye ile Bulgaristan arasında 11 Temmuz 1998 tarihinde Sofya'da imzalanan Serbest Tica
ret Anlaşması, taraflar arasında, üyesi oldukları Dünya Ticaret Örgütü ve Ticaret ve Tarifeler Ge
nel Anlaşması (GATT 1994) prensipleri doğrultusunda, 2002 yılına kadar aşamalı olarak bir ser
best ticaret alanı oluşturulmasını öngören bir tercihli ticaret anlaşmasıdır.
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA), Türkiye ve Bulga
ristan'ın Avrupa'daki ekonomik bütünleşme sürecine aktif bir şekilde katılımını hedeflemek
tedir.
Türkiye, Batı Avrupa bölgesinde başlayan ve zaman içerisinde Merkezî ve Doğu Avrupa Ül
keleri ile bazı Akdeniz ülkelerini de kapsayan ekonomik bütünleşme sürecine katılımı yönündeki
ilk adımını, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ortaklık Anlaş
ması ile atmış, bunu 10 Aralık 1991 tarihinde EFTA Devletleri, 14 Mart 1996 tarihinde İsrail, 8
Ocak 1997 tarihinde Macaristan, 29 Nisan 1997 tarihinde Romanya, 2 Haziran 1997 tarihinde Litvanya, 3 Haziran 1997 tarihinde Estonya, 3 Ekim 1997 tarihinde Çek Cumhuriyeti, 20 Ekim 1997
tarihinde Slovak Cumhuriyeti, 5 Mayıs 1998 tarihinde Slovenya, 16 Haziran 1998 tarihinde Letonya ve son olarak 11 Temmuz 1998 tarihinde Bulgaristan ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaş
maları izlemiştir. Öte yandan Polonya ile de Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri sonuçlanmak
üzere olup, anlaşmanın Eylül ayında imzalanarak 1998 yılı sonundan önce yürürlüğe girmesi bek
lenmektedir.

- 2 Ayrıca, 1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı ve Türkiye'nin ticarî çıkarları çerçe
vesinde, Tunus, Fas ve Mısır ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Alanı kurulmasını sağlayacak
Anlaşmalara ilişkin görüşmeler ve hazırlıklar da sürdürülmektedir.
Anlaşma, Armonize Mal Tanımlama Sisteminin 25 ila 97'nci fasılları arasında yer alan sana
yi ürünleri ile başlangıç olarak bir bölüm tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinde sağlanacak
pazara giriş kolaylıklarını kapsamaktadır.
Temel tarım ürünlerinde, tarafların potansiyeli bulunan ürünlerle sınırlı olmak üzere, her iki
taraf AB ile akdetmiş oldukları/olacakları tercihli rejim; paralelinde pazara giriş kolaylıkları sağ
lanırken, bazı işlenmiş tarım ürünleri itibariyle AB'ye sağlanmış olan tavizli bir rejimin uygulan
ması üzerinde mutabık kalınmıştır.. Gerek tarım gerekse işlenmiş tarım ürünleri itibariyle tarafla
rın birbirlerine daha ileri taviz tanımaları hususlarına yönelik hükümlere ilgili protokolde yer ve
rilmiştir.
Anlaşma, tarafların AB ile mevcut Anlaşmaları çerçevesinde, karşılıklılık esasına dayanan
global simetrik modele sahiptir. Bu model çerçevesinde, taraflar bir yandan AB'ye tanıdıkları ta
vizleri birbirlerine yansıtırlarken, diğer yandan tarafların yükümlülükleri arasında ekonomik bir
denge sağlanması dikkate alınmıştır.
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nm başlıca amaçları aşağıda sı
ralanmaktadır:
- Taraflar arasında ikili ticaret hacminin arttırılması, ekonomik ve ticarî işbirliğinin geliştiril
mesi, Türk ve Bulgar işadamları arasındaki işbirliği imkanlarının geliştirilerek, tarafların yakın iliş
kilerinin bulunduğu Batı Avrupa, Merkezî ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Orta Asya Cumhuriyetle
rinde ortak ticaret ve yatırım olanakları sağlanması;
- Hammaddelerini Bulgaristan'dan sağlayan Türk sanayicilerinin üretim maliyetlerinin azal
tılması ve genel olarak Türk sanayicileri için bu pazarda Topluluk ve Merkezî ve Doğu Avrupa Ül
kelerindeki rakipleriyle eşit rekabet şansı yaratılması;
-Türkiye'nin 1/95 sayılı Gümrük Birliği'ne ilişkin Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde ve
AB'nin tercihli gümrük rejimine uyum yükümlülüğü kapsamında, AB ile Bulgaristan arasındaki
Avrupa Anlaşmasının ticarî hükümlerine uyumu ve Gümrük Birliğinin ana unsurlarından biri olan
AB'nin Ortak Dış Ticaret Politikasına Türkiye'nin uyum sağlaması;
- Türk sanayici ihracatçı ve müteşebbislerine Bulgaristan pazarında rekabet imkânı sağlan
ması;
- 1.1.1999 tarihi itibariyle Türkiye'nin de taraf olacağı Pan-Avrupa menşe kümülasyonu
çerçevesinde Türkiye menşeli ürünlerin menşe engeli olmaksızın AB ve EFTA ülkelerinin ya
nı sıra Merkezî ve Doğu Avrupa ülkelerindeki üretim imkânlarından yararlanması ve bu pazar
larda işlenen nihaî ürünlerini söz konusu ülkelerde tercihli ticaret rejimi çerçevesinde ihraç ede
bilmesi,
Her iki taraf, hassas ürünler dışında kalan sanayi ürünlerinde, gümrük vergileri ile eş etkili ver
gilerini, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kaldıracaktır. Böylelikle taraflar arası ticaretin
önemli bir kısmı tamamen vergiden muaf olarak gerçekleştirilebilecektir.
Bulgaristan'ın sanayi ürünlerine ilişkin rejimi EK II çerçevesinde düzenlemiştir. EK II kap
samı haricindeki ürünlerin gümrük vergileri Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte sıfırlanacakTiirkiye Büyük Millet Meclisi
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- 3 tır. Bu bağlamda, ülkemiz ihracatı açısından önem arzeden bazı buzdolapları, çamaşır makinele
ri, televizyonlar, çelikten mutfak eşyaları gibi ürünlerin gümrük vergilerinin sıfırlanması temin
edilmiştir.
EK H'de yeralan ürünlerde ise gümrük vergileri Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte temel
vergilerin %45'ine, 1.1.2000 tarihinde %30'una, 1.1.2001 tarihinde% 15'ine indirilecek, 1.1.2002
tarihinde ise tamamen sıfırlanacaktır.
Bulgaristan'dan ithalatımızın ara malı ve hammadelerde yoğunlaştığı dikkate alındığında, bu
ürünlerin vergisiz olarak ithal edilmesi, Türk sanayicilerinin üretim maliyetlerini düşürerek dünya
pazarlarında rekabet şanslarını artıracaktır.
Türkiye'nin hassas ürünlerine ilişkin rejim ise EK III çerçevesinde düzenlemiştir. EK III te
mel olarak 2/95 sayılı Ortaklık Konseyi kararı baz alınarak hazırlanmış ve münhasıran Bulgaris
tan'a karşı hassasiyet arzeden klinker, gübre ve bazı alüminyum mamulleri listeye eklenmiş olup
gümrük vergileri 2002 yılına kadar kademeli olarak kaldırılacaktır.
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki Anlaşma ile tarife kontenjanları çerçevesinde pazara giriş
kolaylıkları sağlanan tarım ve işlenmiş tarım ürünleri, özellikle Türkiye için ihracat şansının yük
sek olduğu ürünlerdir. Türkiye açısından en önemli pazara giriş avantajı narenciye ürünleri, fındık,
tütün, zeytinyağı ve kurutulmuş meyveler ile çiklet, makarna, bisküvi gibi işlenmiş tarım ürünle
rinde sağlanmıştır. Bulgaristan açısından ise, ham ayçiçek yağı, kolza ve ayçiçek tohumunda alı
nan tavizler önem taşımaktadır.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye ile Bulgaristan arasında 1997 yılı itibariy
le 585 milyon dolar civarında bulunan ticaret hacminin kısa vadede iki katına çıkartılması hedef
lenmektedir.
Anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin bu Anlaşmanın kapsamadığı alanları içere
cek şekilde genişletilmesine imkân tanıyan bir geliştirici hüküm de içermektedir. Anılan hüküm
Türk müteşebbisleri için önemli avantajlar sağlayabilecek ve Anlaşmanın kamu alımlarına ilişkin
hükümlerinin işletilmesiyle de Türk firmalarının Bulgaristan'daki ihalelere girişinde kolaylıklar
sağlanacaktır.
Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan Anlaşma, GATT 1994 ve Dünya Ticaret Ör
gütü, Türkiye-AB 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ve AB ile Bulgaristan arasındaki Avru
pa Anlaşması hükümleri paralelinde damping, rekabet, devlet yardımları, fikrî, sınaî ve ticarî
mülkiyet hakları, korunma önlemleri ve devlet tekelleri gibi konularda da hükümler içermek
tedir.
Anlaşmanın menşe kurallarına ilişkin protokol hükümleri, tarafların Pan-Avrupa menşe kümülasyonu sisteminden yararlanmalarına imkân tanıyacak şekilde düzenlenmiştir.
Anlaşma, Tarafların diğer üçüncü ülkeler ile tercihli ilişki kurmasına engel teşkil etmemekte
ve süresiz olarak imzalanmış bulunmaktadır. Ancak, Taraflardan birisinin altı ay önce yazılı bir bil
dirimde bulunması şartı ile çekilme hakkı bulunmaktadır.
Tasarı, bu amaç ve gerekçeler çerçevesinde hazırlanmıştır.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 23.7.1998 tarihli 19
uncu Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Devlet Planlama
Teşkilâtı Müsteşarlığı yetkililerinin katılmalarıyla görüşülmüştür.
İki ülkenin Avrupa'daki ekonomik bütünleşme sürecine aktif bir şekilde katılımını amaçlayan
ve Dünya Ticaret Örgütü ve Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması (GATT 1994) prensipleri doğ
rultusunda 2002 yılına kadar aşamalı olarak bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını öngören anlaş
ma tasarısı Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir.
Komisyonumuzca, bu anlaşmadan doğacak ticarî yararların olabildiğince ivedi olarak gerçekleşebilmesini teminen tasarının, İçtüzüğün 52 nci maddesi uyarınca öncelikle görüşülmesine karar
verilmiştir.
!

'

'

'

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Başkanvekili
Murat Karayalçın
Ayfer Yılmaz
Samsun
İçel
Sözcü
Sabri Tekir
İzmir

Kâtip
Bayram Fırat Dayanıklı
Tekirdağ

Üye
Mehmet Ali Bilici
Adana

Üye
Cemal Külahlı
Bursa

Üye
Bekir Aksoy
Çorum

Üye
Bülent Akarcalı
İstanbul

Üye
Azmi Ateş
İstanbul

Üye
Hüseyin Kansu
İstanbul

Üye
Bülent Tanla
İstanbul

Üye
Osman Yumakoğulları
İstanbul

Üye
Osman Çilsal
Kayseri

Üye
Abdullah Gül
Kayseri

Üye
Cemal Özbilen
Kırklareli

Üye
Abdullah Gencer
Konya
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BULGA
RİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDAKİ
SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ
ONAYLANMASININ UYGUN BULUN
DUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BULGA
RİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDAKİ
SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ
ONAYLANMASININ UYGUN BULUN
DUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1. - 11 Temmuz 1998 tarihinde
Sofya'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti İle
Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest
Ticaret Anlaşması'nın onaylanması uygun bu
lunmuştur.
MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Ko
MADDE 2. - Sözkonusu Anlaşmaya ekli
cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kuru misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
lu yetkilidir.
MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi
MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
yürürlüğe girer.
MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Ba
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
kanlar Kurulu Yürütür.
'
A. Mesut Yılmaz
Başbakan
Millî Sav. Bak. ve Başb. Yard.
Dev. Bakanı ve Başb. Yard.
/. Sezgin
B. Ecevit
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
G. Taner
H. Özkan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Y. Seçkiner
/. Saygın
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Prof. Dr. H. S. Türk
Prof Dr. S. Yıldırım
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
R. Serdaroğlu
M. Gürdere
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Prof. Dr. Ş. Gürel
Prof Dr. A. Andican
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Dr. I. Çelebi
M. Yılmaz
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
B. Kara
R. Şahin
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
C. Kavak
E. Aşık
Devlet Bakanı V.
Devlet Bakanı
M. Taşar
H. Gemici
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı '
O. Sungurlu
M.Batallı
Dışişleri Bakanı
İçişleri Bakanı
İ. Cem
M. Başesgioğlu
Millî Eğitim Bakanı
Maliye Bakanı
H. Uluğbay
Z. Temizel
Sağlık Bakanı
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. İ. Özsoy
Y. Topçu
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Ulaştırma Bakanı
M. Taşar
N. Menzir
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Prof. Dr. N. Çağan
Y.Erez
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
Kültür Bakanı
M. C. Ersümer
/. Talay
Turizm Bakanı
Orman Bakanı
İ.Gürdal
E. Taranoğlu
Çevre Bakanı
Dr. İ. Aykut
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 734)

- 7

-

TURKIYE CUMHURIYETI

BULGARİSTAN CUMHURİYETİ
ARASINDAKİ
SERBEST TİCARET ANLAŞMASI
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Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti (bundan böyle Taraflar olarak
adlandırılacaklardır);
Ekonomik ilişkilerine temel teşkil eden pazar ekonomisi ilkelerine ve Dünya
Ticaret Örgütü'nü (WTO) kuran Anlaşma ve Tarifeler ve Ticaret Genel
Anlaşması 1994 (GATT 1994)'den doğan hak ve yükümlülüklere bağlılıklarını
teyid ederek;
Uluslararası ekonomik bütünleşme sürecine etkin olarak katılmaları hususunda
ortak arzularını göz önünde bulundurarak;
Bu amaçla, Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması 1994 hükümlerine uygun olarak
karşılıklı ticaretin tümünde engellerin büyük bölümünün tedricen ortadan
kaldırılması konusunda kararlı olarak;
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Ortaklık kuran
Anlaşma ile bir yanda Avrupa Toplulukları ve. Üye Ülkeleri, diğer yanda
Bulgaristan arasında ortaklık kuran Avrupa Anlaşmasından doğan hak ve
yükümlülükleri gözönünde tutarak;
İşbu Anlaşmanın, ekonomik ilişkilerin ve özellikle ticari, yatırım, ekonomik ve
teknolojik işbirliğinin gelişmesi yönünde yeni bir ortam yaratacağına inanarak;
Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır:
MADDE 1
Amaçlar
1. Taraflar, işbu Anlaşmanın hükümleri uyarınca ve GATT 1994, özellikle de
GATT 1994'ün XXIV üncü Maddesi, ve DTÖ'yü kuran Anlaşma'nın
hükümleri çerçevesinde, 1 Ocak 2002 tarihinde tamamlanacak bir geçiş
dönemi sonunda kademeli olarak bir serbest ticaret alanı tesis edeceklerdir.
2. Bu Anlaşmanın amaçları şunlardır:
a) Karşılıklı ticaretin genişletilmesi yoluyla, Taraflar arasındaki ekonomik
ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesini teşvik etmek;
b) Taraflar arasındaki ticaret için adil rekabet koşullarını yaratmak;
Türkiye Büyük Millet Meclisi

- 9 c) Ticaretteki engellerin kaldırılması suretiyle, dünya ticaretinin ahenkli
gelişmesi ve genişlemesine katkıda bulunmak;
d) Taraflar arasındaki işbirliğini arttırmak
BÖLÜM I
SANAYİ ÜRÜNLERİ
MADDE 2
Kapsam
1. Bu Bölüm hükümleri Taraf ülkeler menşeli sanayi ürünlerine uygulanacaktır.
2. İşbu Anlaşmanın amaçlan bakımından, "sanayi ürünleri" deyimi Ek I'de yer
alan ürünler hariç olmak üzere, Armonize Mal Tanımlaması ve Kodlama
Sisteminin 25 ila 97 inci fasılları arasında yer alan ürünler anlamındadır.
MADDE 3
Temel Vergiler
1. İşbu Anlaşma kapsamında yer alan ticari mübadelelerde, Bulgaristan
Cumhuriyetine yapılacak ithalâtta, malların sınıflandırılması için Bulgaristan
Cumhuriyeti Gümrük Tarifesi kullanılacaktır. Türkiye Cumhuriyetine
yapılacak ithalatta malların sınıflandırılması için Türkiye Cumhuriyeti
Gümrük Tarifesi kullanılacaktır.
2. İşbu Anlaşma ile tesis edilen aşamalı indirimlere konu olan her ürün için
uygulanacak temel vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girişi itibariyle yürürlükte
olan En Fazla Müsaadeye Mazhar ülkelere erga omnes bazda uygulanan
vergilerdir.
3. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, erga omnes bazda tarife
indirimi yapılması durumunda, özellikle de GATT Uruguay Round'u
sonucunda DTÖ içerisinde imzalanan tarife anlaşmasından kaynaklanan
indirimler sözkonusu olduğunda, indirimlerin uygulandığı tarihten itibaren,
bu indirilmiş vergiler 2 inci paragrafta belirtilen temel vergilerin yerini
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4. 3 üncü paragraf hükümlerine uygun olarak hesaplanan indirilmiş vergiler, ilk
ondalık kesirin tam sayıya yuvarlanması yoluyla uygulanacaktır.
5. Taraflar, söz konusu
bilgilendireceklerdir.

gümrük

vergileri

konusunda

birbirlerini

MADDE 4
İthalatta Uygulanan Gümrük Vergileri
1. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki
ticarette, ithalatta hiçbir yeni gümrük vergisi konulmayacak ya da varolan
vergiler artırılmayacaktır.
2. Bulgaristan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti menşeli ürünlerin
ithalatında uyguladığı gümrük vergileri Ek II'de sayılan ürünler haricindeki
ürünler bakımından işbu Anlaşmamn yürürlüğe girişiyle birlikte
kaldırılacaktır.
3. Ek II'de sayılan Türkiye Cumhuriyeti menşeli ürünlerin Bulgaristan'a
ithalatında uygulanan gümrük vergileri sözkonusu Ek'te belirtilen .takvim
çerçevesinde kaldırılacaktır.
4. Türkiye Cumhuriyeti'nin Bulgaristan Cumhuriyeti menşeli ürünlerin
ithalatında uyguladığı gümrük vergileri Ek III'de sayılan ürünler haricindeki
ürünler bakımından işbu Anlaşmamn yürürlüğe girişiyle birlikte
kaldırılacaktır.
5. Ek III'de sayılan Bulgaristan Cumhuriyeti menşeli ürünlerin Türkiye'ye
ithalatında uygulanacak gümrük vergileri sözkonusu Ek'te belirtilen takvim
çerçevesinde kaldırılacaktır
MADDE 5
Gümrük Vergilerine Eş Etkili Vergiler
1. Taraflar arasındaki ticarette, ithalatta hiçbir yeni gümrük vergisine eş etkili
vergi konulmayacaktır.
2. Anlaşmamn yürürlüğe girişiyle birlikte ithalatta tüm gümrük vergisine eş
etkili vergiler kaldırılacaktır.
J^ajfc
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MADDE 6
Mali Nitelikteki Gümrük Vergileri
4 ncü Madde hükümleri aynı zamanda mali nitelikteki gümrük vergilerine de
uygulanacaktır.
MADDE7
İhracatta Uygulanan Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergiler
1. Taraflar arasındaki ticarette hiçbir yeni ihracat gümrük vergisi veya eş etkili
vergi konulmayacak, var olanlar daha kısıtlayıcı hale getirilmeyecektir
2. Taraflar, Anlaşmanın yürürlüğe girişi tarihinden itibaren aralarındaki
ticarette, ihracatta uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergileri
kaldıracaklardır.
MADDE 8
İhracat Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Tedbirler
1. Taraflar arasındaki ticarette ihracata yeni miktar kısıtlaması veya eş etkili
hiçbir tedbir konulmayacaktır.
2. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren taraflar, ihracatta
uyguladıkları tüm miktar kısıtlamalarını ve eş etkili tedbirleri
kaldıracaklardır.
MADDE 9
İthalat Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Tedbirler
1. Taraflar arasındaki ticarette ithalata yeni miktar kısıtlaması veya eş etkili
hiçbir tedbir konulmayacaktır.
2. Taraf ülke menşeli ürünlerin ithalatında uygulanan tüm miktar kısıtlamaları
ve eş etkili tedbirler Anlaşmanın yürürlüğe girişi tarihinden itibaren birlikte
kaldırılacaktır.
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Ticarette Teknik Engeller
İ. Tarafların standartlara veya teknik düzenlemeler ve ilgili tedbirlere ilişkin
hakları ve yükümlülükleri, DTÖ Ticarette Teknik Engeller Anlaşması
çerçevesinde yürütülecektir.
2. Taraflar, ticarette teknik engellerin azaltılması amacıyla, standartlar,
metroloji, uygunluk değerlendirmesi ve akreditasyon alanlarında işbirliği ve
bilgi değişiminde bulunacaklardır.
3. Herhangi bir Taraf, diğer Tarafın talebi üzerine, herbir özel durumda
standartlar, teknik mevzuat ya da diğer ilgili önlemlere ilişkin olarak bilgi
sağlayacaktır.
4. Taraflar, teknik engellerin kaldırılması ve işbu Anlaşmanm etkin bir şekilde
uygulanması amacıyla, aralarındaki ticari mübadelelere tabi ürünlerde ve
ithalatçı ülkede yürürlükte bulunan mevzuata bağlı olarak, test raporlarının
karşılıklı tanınması, uygunluk belgeleri ve uygunluk değerlendirmesiyle
doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili diğer belgelere ilişkin bir anlaşma
akdedebileceklerdir.
BÖLÜME
TARIM »İŞLENMİŞ TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ
MADDE 11
Kapsam
1. Bu bölüm hükümleri, taraf ülkeler menşeli tarım, işlenmiş tarım ve balıkçılık
ürünlerine uygulanacaktır.
2. İşbu Anlaşmanm amaçlan bakımından "tarım ürünleri" terimi, Armonize Mal
Tanımlaması ve Kodlama Sisteminin 1 ile 24 üncü Fasılları arasında yer alan
ürünler ile I sayılı Ek'te sıralanan ürünleri ifade etmektedir.
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MADDE12
Taviz Değişimi
1. Taraflar tarım politikalarının izin verdiği ölçüde, tarım ürünleri ticaretinin
ahenkli bir şekilde gelişmesini teşvik etmeye ve bu meseleyi Ortaklık
Komitesi'nde düzenli olarak tartışmaya hazır olduklarını beyan ederler.
2. Bu amaca uygun olarak, Taraflar, Protokol A'da belirtilen tavizleri, tanm
ürünleri ticaretini kolaylaştıran önlemlerin alınması şartı ile, sözkonusu
Protokol ve bu Bölüm hükümlerine uygun olarak birbirlerine tanıyacaklardır.
3. Taraflar:
-Tarımın ekonomilerindeki rolünü,
-Taraflar arasındaki tarım ürünleri ticaretinin geliştirilmesini,
-Tanm ürünlerinin özel hassasiyetini,
-Tarafların tanm politikası kurallarım,
-Dünya Ticaret Örgütü ve GATT çerçevesinde Çok Taraflı Ticaret
Müzakerelerinin sonuçlannı göz önünde bulundurarak,
birbirlerine daha ileri tavizler verme imkanlarını araştıracaklardır.
MADDE 13
Tavizler ve Tarım Politikaları
1. 12 nci Madde kapsammda tanınan tavizlere halel gelmeksizin, bu Bölüm
hükümleri, Tarafların kendi tarım politikalarını uygulamalannı ya da GATT
1-994 ve Dünya Ticaret Örgütü Tanm Anlaşmasının ilgili hükümleri de dahil
olmak üzere, bu politikalar çerçevesinde alacaklan önlemleri herhangi bir
şekilde kısıtlamayacaktır.
2. Taraflar, izledikleri tarım politikaları ya da uyguladıkları önlemlerde, işbu
Anlaşma ile belirlenen tarım ürünleri ticaretine ilişkin koşullan
etkileyebilecek nitelikteki değişiklikleri Ortak Komite'ye bildireceklerdir.
Herhangi bir tarafın durumun incelenmesi talebi üzerine Ortak Komite'de
danışmalarda bulunulacaktır.
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MADDE 14
Özel Koruma Hükümleri
İşbu Anlaşmanın diğer hükümleri ve özellikle 21 inci Madde hükmü saklı
kalmak üzere, taran ürünlerinin özel hassasiyeti göz önünde bulundurularak,
bu Anlaşma kapsamında tavize konu karşı taraf menşeli bir ürünün ithalatının
diğer taraf pazarında ciddi güçlüklere yol açması halinde, ilgili taraf, soruna
uygun bir çözüm bulunması amacıyla diğer Taraf ile danışmalarda
bulunacaktır, ilgili taraf, soruna bir çözüm bulununcaya kadar gerekli gördüğü
tedbirleri alabilecektir.
MADDE 15
Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Tedbirleri
1. Taraflar veterinerlik, bitki sağlığı ve sağlık konularındaki mevzuatlarmı
ayrancılık yapmayacak bir şekilde uygulayacaklar ve haksız yere ticareti
engelleyecek nitelikte hiç bir yeni tedbir doymayacaklardır.
2. Veterinerlik-sağlık tedbirleri ve veterinerlik hizmetleri çalışmalan Uluslarası
Salgın Hastalıklar Enstitüsü Ofisi, Gıda Kodeksi ve bu alandaki diğer
uluslararası sözleşmeler ile uyumlu bir şekilde yürütülecektir.
3. Bitki sağlığı tedbirleri ve bitki sağlığı hizmetleri Uluslararası Bitki Koruma
Konvansiyonu ile uyumlu bir şekilde yürütülecektir.
BÖLÜM III
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 16
KURULUŞ HAKKI VE HİZMET ARZI
1. Taraflar, Anlaşmanın kapsamının bir Tarafın topraklan üzerinde Taraflardan
diğerinin şirket kurma hakkını kapsayacak şekilde genişletme ve bir Tarafın
firmalarının diğer Taraftaki hizmet tüketicilerine sunacağı hizmeti düzenleyen
hükümleri libere etme hususlannı araştıracaklardır.
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2. Taraflar, bu Madde kapsamında ilişkilerini geliştirmek ve derinleştirmek
amacıyla, bu işbirliğini Ortak Komite'de tartışacaklardır.
MADDE 17
İç Vergilendirme
. 1. Taraflar, taraf ülkeler menşeli aym ürünler arasında, ister doğrudan. ister
dolaylı olarak, farklı bir muamele yaratan dahili mali nitelikli her türlü tedbir
veya uygulamadan kaçınacaklardır.
2. Taraflardan birine ihraç edilen ürünler, bu ürünlere konmuş olan doğrudan
veya dolaylı vergilerin tutarını aşan bir iç vergi iadesinden yararlanamaz.
MADDE 18
Gümrük Birlikleri, Serbest Ticaret Alanları ve Sınır Ticareti
1. İşbu Anlaşma, kendisinin getirdiği menşe kuralları hükümlerini ve ticaret
rejimini olumsuz yönde etkilemedikçe, gümrük birliklerinin, serbest ticaret
bölgelerinin muhafazasma veya kurulmasına veya smır ticareti için
düzenlemelere gidilmesine engel teşkil etmeyecektir.
2. Talep edilmesi halinde, gümrük birliği veya serbest ticaret alanları kuran
anlaşmalar hakkında Taraflar arasında diğer tarafa bilgi vermek amacıyla
Ortak Komite'de danışmalar yapılacaktır.
MADDE 19
Yapısal Uyum
1. Taraflar, 4 üncü Madde hükümlerinden sapma olarak, istisnai ve sınırlı bir
süre için gümrük vergilerinin yükseltilmesi şeklinde tedbir alabilirler.
2. Bu önlemler yalnızca bebek endüstriler veya yeniden yapılanma aşamasında
olan ya da özellikle önemli sosyal sorunların ortaya çıkmasına neden
olabilecek ve ciddi güçlükler içerisinde bulunan sektörler bakımından
sözkonusu olabilecektir.
3. Taraflardan biri menşeli ürünlerin ithalatında sözkonusu tedbirler kapsamında
Türkiye ve Bulgaristan'da uygulanabilecek gümrük vergileri, ad valorem %
25 oranını geçemeyecek ve Taraf ülkeler menşeli ürünler için bir tercih
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 734)

m

-16-

unsuru içerecektir. Sözkonusu tedbirlere tabi ürünlerin toplam ithalat tutan,
I'inci Bölüm ile tanımlanan toplam sanayi ürünleri ithalatının, istatistiklerin
temin edilebildiği son yıl itibariyle % 15'ini geçemeyecektir.
4. Sözkonusu tedbirler, Ortak Komite tarafından daha uzun bir süreye izin
verilmediği sürece, 4 yılı aşmayacak bir süre için uygulanacaktır. En geç geçiş
döneminin sonunda bu tedbirlerin uygulanmasına son verilecektir.
5. Bir ürüne uygulanan tüm gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları, eş etkili vergi
ve resimler ile eş etkili tedbirlerin tamamen kaldırılmasından itibaren üç
yıldan fazla bir Süre geçtikten sonra, sözkonusu ürüne karşı bu tür tedbirler
getirilemeyecektir.
6. İlgili Taraf, alacağı istisnai tedbirlere ilişkin olarak Ortak Komite'yi
bilgilendirecek ve diğer tarafın talebi üzerine, sözkonusu tedbirler ve bu
tedbirlerin uygulanacağı sektörler konusunda, tedbirlerin uygulanmasından
önce Ortak Komite'de danışmalarda bulunulacaktır. İlgili Taraf, sözkonusu
tedbirleri alırken, bu madde uyarınca uygulanacak gümrük vergilerinin
kaldırılması için Ortak Komite'ye bir takvim sunacaktır. Sözkonu takvim, bu
"vergilerin en geç uygulanacakları dönemin son iki yıl içinde eşit oranlarda
aşamalı olarak kaldırılmasını sağlayacaktır. Ortak Komite farklı bir takvimi
kafarlaştırabilir.
MADDE 20
Damping
Taraflardan birisi, işbu Anlaşma kapsamındaki ticari ilişkilerinde Gümrük
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın VI'ncı Maddesi anlamında damping
yapılmakta olduğunu tesbit ederse, bu uygulamaya karşı, Gümrük Tarifeleri ve
Ticaret Genel Anlaşmasının VI'ncı Maddesi ve bahsekonu Maddeye ilişkin
Uygulama Anlaşması uyarmca, 24 üncü Maddede yer alan koşullar ve belirlenen
usullere göre uygun tedbirleri alabilir.
MADDE 21
Herhangi bir Ürünün İthalatında Acil Önlem
Yüksek miktarlarda ve belirli koşullarda ithal edilen bir malın ithalatının,
a) İthalatçı Tarafın topraklarındaki benzer veya doğrudan rakip ürünlerin yerli
üreticileri için ciddi bir zarara,
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b) Ekonominin herhangi bir sektöründe veya bir bölgenin ekonomik
durumunda ciddi bozulmalara yol açacak güçlüklere,
neden olması veya bunun ihtimal dahilinde olması durumunda, ilgili Taraf 24
üncü Maddede yer alan koşullar ve usullere göre uygun tedbirleri alabilir.
MADDE 22
Re-eksport ve Ciddi Kıtlık
1. 7 ve 8 inci Maddeler hükümlerine uyulması:
a) ihracatçı Tarafın ihracat miktar kısıtlaması, ihracat vergisi veya eş etkili
vergi ve resim uygulamakta olduğu bir üründe bir üçüncü ülkeye reeksporta yol açmakta ise; veya,
b) İhracatçı Taraf için önem taşıyan bir üründe ciddi bir kıtlığa veya kıtlık
tehdidine yol açmakta ise,
ve yukarıda değinilen durumların, ihracatçı Taraf için büyük güçlükler
yaratması veya yaratması ihtimalini ortaya çıkarması halinde, bu Taraf 24
üncü Maddede yer alan koşul ve usullere göre uygun tedbirleri alabilir.
2. 1 inci paragrafta belirtilen durum sonucunda alman önlemler ayınm
gözetilmeyecek şekilde uygulanacak ve var olmalarını gerektiren sebepler
ortadan kalktığında sona erdirilecektir.
MADDE23
Devlet Tekelleri
Taraflar, Anlaşmanın yürürlüğe girişinin bir yıl sonrasına kadar, aşamalı olarak,
ticari nitelikteki her türlü devlet tekelinin, Tarafların vatandaşları arasında,
malların temin olunması ve pazarlanması koşullan ile ilgili ayrımcılık
yaratmayacak şekilde düzenlenmesini sağlayacaklardır. Ortak Komite bu alanda
kaydedilen gelişmeleri her yıl gözden geçirecektir.
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MADDE24
Korunma Tedbirlerini Uygulama Usulü
1. İşbu Anlaşmanın Tarafları, bu maddenin takip eden paragraflarında belirlenen
korunma tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin usulleri işletmeden önce,
aralarındaki görüş farklılıklarım gidermek amacıyla doğrudan danışmalarda
bulunacaktır.
2. Taraflardan biri, 21'inci Maddede atıfta bulunulan duruma yol açmaya uygun
ürünlerin ithalatında ticaretin akışına ilişkin hızlı bilgi değişiminin sağlanması
amacıyla, idari usul uygulaması halinde, diğer Tarafı bilgilendirecektir.
3. Korunma tedbirleri almayı planlayan Taraf, bu Maddenin 7'nci paragrafı
hükümlerine halel gelmeksizin, diğer Tarafı derhal bilgilendirecek ve ilgili
tüm bilgileri sağlayacaktır. Taraflar, her iki Taraf için de kabul edilebilir bir
çözüm bulunması amacıyla derhal Ortak Komite'de danışmalarda
bulunacaktır.
4. a) Ortak Komite, 20, 21 ve 22'nci Maddelerde belirtilen durumlan
inceleyecek ve ilgili Tarafın bildirdiği güçlüklerin sona erdirilmesi için
herhangi bir tedbiri alabilecektir. Sorunun Ortak Komite'ye intikal
ettirilmesini izleyen bir ay içerisinde böyle bir kararın mevcut olmaması
halinde, ilgili Taraf sorunun çözümü için gerekli tedbirleri alabilecek ve bu
tedbirleri diğer Tarafa bildirecektir.
b) İlgili Taraf, 36'ncı Maddede belirtilen durumlarda, danışmaların
sonuçlandırılmasından soma ya da diğer Tarafa yapılan ilk bildirimden soma
üç ay geçmesi halinde uygun önlemleri alabilecektir.
c) 28 ve 29'uncu Maddelerde belirtilen durumlarda, ilgili Taraf, durumun
incelenmesi için Ortak Komite'ye gerekli her türlü yardımı yapacak ve uygun
durumlarda itiraz edilen uygulamayı kaldıracaktır. Diğer Tarafın, itiraz
edilen uygulamaya, Ortak Komite tarafından belirlenen süre içerisinde son
vermemesi halinde ya da Ortak Komite'nin sorunun intikal ettirilmesini
izleyen otuz iş günü içerisinde anlaşmaya varamaması halinde, ilgili Taraf,
sözkonusu uygulamadan kaynaklanan güçlüklerin çözümlenmesi amacıyla
uygun tedbirleri alabilir.
5. Korunma tedbirleri en kısa zamanda Ortak Komite'ye bildirilecektir.
Sözkonusu tedbirler kapsam ve süre bakımından, uygulanmalarını gerektiren
durumun telafisi ile sınırlı tutulacak ve uygulamadan kaynaklanan zararı ya da
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sözkonusu güçlüğü aşmayacaktır. Tedbirlerin seçimi sırasmda Anlaşmanm
işleyişine en az zarar verecek olanlara öncelik tanınacaktır.
6. Koşulların, korunma tedbirlerinin devam ettirilmesini haklı çıkarmayacak
şekilde değişmesi halinde, sözkonusu tedbirler, en kısa sürede hafifletilmesi
ya da kaldırılması amacıyla periyodik danışmalara konu teşkil edecektir.
7. Ani bir eylemi gerektiren olağandışı koşullar ön değerlendirme yapmayı
imkansız kılıyor ise, ilgili Taraf, 20, 21 ve 22'nci Maddelerde belirlenen
durumlarda ortaya çıkan durumu telafi etmekle sınırlı olmak üzere, gerekli
ihtiyati tedbirleri gecikmeksizin uygulayabilir. Tedbirler gecikmeksizin
bildirilecek ve Taraflar arasında en kısa zamanda Ortak Komite'de danışmalar
gerçekleştirilecektir.
MADDE 25
Menşe Kuralları ve Gümrük İdareleri Arasında İşbirliği
1. Protocol B ile, Menşe kuralları ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin
düzenlemeler belirlenmektedir.
2. İşbu Anlaşmanm Tarafları, ticarete getirilen formalitelerin mümkün olduğu
ölçüde azaltılması, bu hükümlerin uygulanmasından doğacak her türlü
güçlüğe karşılıklı olarak tatmin edici çözümler bulunması ve bu Protokol B
hükümleri ile Anlaşmanın 3 ila 9'uncu ve 13, 17 ve 19 ncu Maddelerinin
etkin ve ahenkli bir şekilde uygulanmasını sağlamak için, Ortak Komite
tarafından düzenli gözden geçirmeler ve idari işbirliğini ilgilendiren
düzenlemeler dahil olmak üzere uygun önlemleri alacaklardır.
MADDE 26
Genel İstisnalar
İşbu Anlaşma, kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve
bitki ya da çevre sağlığının korunması; tarihi veya arkeolojik değer taşıyan ulusal
hazinelerin veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması; altm ya da gümüşe ilişkin
kurallar; tükenebilir doğal kaynakların korunması gerekçeleriyle malların
ithaline, ihracına veya transit geçişine getirilecek yasaklamalara veya
kısıtlamalara engel teşkil etmeyecektir. Ancak, bu kısıtlama veya yasaklamalar,.
keyfi bir ayırım vesilesi oluşturmayacak veya Akit Taraflar arasında ticareti gizli
olarak kısıtlamak amacıyla kullanılmayacaktır.
„^^r-***.
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MADDE27
Ödemeler
1. İşbu Anlaşma kapsamında, Taraflar arasındaki mal ve hizmet ticaretine
yönelik ödemelerin konvertibl dövizler üzerinden yapılması ve bu tür
ödemelerin Taraf ülkelere serbestçe transferi, Taraflann mevcut
mevzuatlarında yer alanlar dışmda her türlü kısıtlamadan muaf olacaktır.
2. Taraflar, işbu anlaşma çerçevesinde, kendi topraklannda mukim bir kişinin
katıldığı ticari işlemleri kapsayan kısa ve orta vadeli kredilerin tahsisine, geri
ödemesine veya kabulüne, mevcut mevzuatlarında yer alanlar dışmda,
herhangi bir döviz kontrolü veya idari kısıtlama getirmekten kaçınacaklardır.
3. 2'nci paragraf hükümlerine ters düşmeyecek şekilde, mal hareketine ilişkin
cari ödemelere getirilen herhangi bir tedbir Türkiye için Uluslararası Para
Fonu Anlaşmasının Maddeleriyle, Bulgaristan için Uluslararası Para Fonu
Anlaşmasıyla getirilen koşullarla uyum halinde olacaktır.

MADDE 28
İşletmelere İlişkin Rekabet Kuralları
1. Aşağıdaki hususlar Taraflar arasındaki ticareti etkilediği ölçüde, işbu
Anlaşmanın düzgün şekilde işlemesi ile bağdaşmaz sayılır:
a) Rekabetin önlenmesi, kısıtlanması veya saptınlmasını amaçlayan veya etki
itibariyle bu sonucu doğuran tüm işletmelerarası anlaşmalar, işletme
birlikleri tarafından alman kararlar ye ortak uygulamalar;
b) Bir veya birden fazla işletme tarafından Taraflardan birinin topraklannm
tümünde veya bunun önemli bir bölümünde sahip olduklan hakim durumun
kötüye kullanılması.
2. 1 nci paragrafta yer alan hükümler, kamu işletmeleri ve Taraflann özel haklar
verdiği işletmeler de dahil olmak üzere tüm işletmelerin faaliyetlerine
uygulanacaktır. Genel ekonomik çıkarlarla ilgili olan hizmetleri yürütmekle
sorumlu veya gelir getiren tekel özelliğine sahip işletmeler, 1 nci paragrafta
yer alan hükümlere, sözkonusu hükümlerin işletmelere yüklenen kamu
hizmetlerini engellememesi koşuluyla, tabi olacaktır.
....,
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3. II inci Bölüm kapsamındaki ürünler göz önüne alındığında, 1 inci paragrafın
(a) bendinde şart koşulan hükümler, ulusal piyasa örgütünün ayrılmaz bir
parçası olan benzer anlaşmalara, kararlara ve uygulamalara tatbik edilemez.
4. Bir Taraf, belirli bir uygulamanın bu Maddenin 1, 2 ve 3 üncü paragraflan
hükümleri ile bağdaşmaz olduğunu ve bu tür bir uygulamanın sözkonusu
Tarafın çıkarlarına önemli bir zarar verdiğini veya zarar verme tehlikesi
doğurduğunu veya yerel sanayiine maddi bir hasar verdiğini düşünüyorsa,
ilgili Taraf 24 üncü Maddede yer alan koşullar ve belirlenen usullere göre
uygun tedbirleri alabilir.
MADDE 29
Devlet Yardımları
1. Belirli işletmeleri veya malların üretimini kayırarak rekabeti bozacak veya
bozma tehlikesi yaratacak şekilde işbu Anlaşmaya Taraf bir Devlet tarafından
ya da devlet kaynaklarından yapılan her çeşit yardım, Taraflar arasındaki
ticareti etkilediği ölçüde işbu Anlaşmanın düzgün işlemesi ile bağdaşmaz
sayılacaktır.
2. 1 inci Paragraf hükümleri
uygulanmayacaktır.

II nci Bölüm kapsamındaki

ürünlere

3. Taraflar, verilen yardımların toplam miktarı ve dağıtımı hakkında yıllık olarak
Ortak Komiteye rapor sunarak ve talep edildiği takdirde, yardım planlan ve
devlet yardımlarıyla ilgili özel durumlar hakkında diğer Tarafa bilgi sağlayarak
devlet yardımlan alanında şeffaflığı sağlayacaktır.
4. Bir Taraf, belirli bir uygulamanın:
a) 1 inci paragraf hükümleri ile bağdaşmaz olduğunu veya,
b) sözkonusu Tarafın çıkarlarına önemli bir zarar verdiğini veya zarar verme
tehlikesi doğurduğunu veya yerel sanayiine maddi bir hasar verdiğini
düşünüyorsa,
24 üncü Maddede yer alan koşullar ve belirlenen usullere göre uygun tedbirleri
alabilir. Sözkonusu tedbirler, sadece GATT 1994'te ve DTÖ'yü kuran
Anlaşmada yer alan koşullar ve belirlenen usullere ve Taraflar arasında
uygulanabilir olan ve gözetimleri dahilinde müzakere edilmiş diğer ilgili
, araçlara uygun olarak alınabilir.
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MADDE30
Ödemeler Dengesi Güçlükleri
Taraflardan biri, önemli bir ödemeler dengesi güçlüğü içinde veya tehdidi altında
bulunduğu takdirde, DTÖ/GATT 1994 çerçevesinde konulan şartlara veya
Türkiye açısından Uluslararası Para Fonu Anlaşması Maddelerine, Bulgaristan
açısmdan ise IMF Anlaşması'na uygun olarak, sınırlı bir süre için, ödemeler
dengesi açığını kapamak üzere gerekenin ötesinde olmamak koşuluyla, ithalatla
ilgili önlemler de dahil olmak üzere, kısıtlayıcı tedbirler alabilirler. Tedbirler,
ödemeler dengesi koşullan iyileştikçe aşamalı olarak azaltılmalı ve koşullar
itibariyle bu tedbirlere ihtiyaç duyulmaması durumunda kaldınlmalıdır.
Taraflardan biri, mevcut durum hakkında diğer Tarafı derhal haberdar edecek ve
tebdirlerin kaldınlmasına yönelik takvimi diğer tarafa sunacaktır.
MADDE31
Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması
1. Taraflar, fikri mülkiyet haklannın verilmesi ve tatbik edilmesine ilişkin
önlemler de dahil olmak üzere ayırım gözetmeme esasına göre, bu haklan
verecek ve korunmasını sağlayacaklardır. Taraflar, DTÖ'nü kuran Marakeş
Anlaşmasının lc nolu ekini oluşturan Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Haklarına
ilişkin WTO Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerin yanısıra taraflarca
imzalanan ve IV nolu ekte sıralanan fikri mülkiyetin korunmasına ilişkin diğer
konvansiyonlardan doğan yükümlülüklere bağlı kalma yönündeki niyetlerini
teyit ederler.
2. İşbu Anlaşmanın amaçlan bakımından, "fikri mülkiyet" telif ve komşuluk
haklan, buluş haklan, ticari markalar ve dekoratif modeller, coğrafi işaretler,
entegre devre topografyalar, sınai tasarımlar, kullanım modelleri, patentler,
"know-how"ı da iççren gizli bilgiler, yeni bitki türleri gibi tüm fikri mülkiyet
kategorilerinin yanısıra haksız rekabetin önlenmesini ifade eder.
3. İşbu Anlaşmanın Taraflan, bu haklan ihlallere karşı, özellikle sahtecilik ve
korsanlığa karşı gerekli tüm tedbirleri alacaktır.
4. İşbu Anlaşmanın Taraflan, fikri mülkiyet haklan alanındaki uluslararası
anlaşmalar ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirirken, diğer
taraf devletin uyruklarına, herhangi bir üçüncü devlet vatandaşlarına
uyguladıklarından daha az kayıncı muamelede bulunmayacaktır.
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5. Taraflar, fikri mülkiyet hakları konusunda işbirliği yapacaklardır. Taraflar, bir
tarafın talebi üzerine, bu konularda ve özellikle fikri mülkiyetin
uyumlaştırılması, idaresi ve uygulanmasına yönelik mevcut ya da gelecek
uluslararası konvansiyonlara ilişkin faaliyetleri ve Dünya Ticaret Örgütü,
WIPO gibi uluslararası örgütlerin yanı sıra fikri mülkiyeti ilgilendiren
konularda üçüncü ülkeler ile ilişkilerine ilişkin faaliyetleri ile bağlantılı olarak
uzman düzeyinde danışmalarda bulunacaktır.

MADDE 32
Kamu Alımları
1. Taraflar, kamu alım piyasalarının liberalizasyonunu işbu Anlaşmanın bir
amacı olarak mütalaa ederler.
2. Ortak Komite, bu alanda kaydedilen gelişmeleri her yıl gözden geçirecektir.
MADDE 33
Ortak Komite
1. Bu vesile ile, her iki tarafın da temsil edileceği bir Ortak Komite kurulmuştur.
2. Ortak Komite işbu Anlaşmanm idaresinden sorumlu olacak ve Anlaşmanın
düzgün şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.
3. Taraflar, bu Anlaşmanın düzgün şekilde uygulanması amacıyla, Ortak Komite
içinde bilgi değişiminde bulunacaklar ve herhangi bir tarafın talebi üzerine
danışmalar yapılacaktır. Ortak Komite, Taraflar arasındaki ticaretteki
engellerin daha da ileri derecede ortadan kaldırılması olanağını düzenli olarak
inceleyecektir.
4. Ortak Komite 34 üncü Maddenin 3 üncü paragrafı uyarınca, bu Anlaşmada
öngörülen hallerde karar alacaktır. Diğer konularda Ortak Komite
tavsiyelerde bulunabilir.
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MADDE 34
Ortak Komite'nin Usulleri
1. Ortak Komite, işbu Anlaşmanın düzgün bir şekilde uygulanması için, yılda
en az bir kere olmak üzere gerekli olduğu zamanlarda toplanacaktır.
Tarafların her biri, bir toplantı yapılmasını talep edebilir.
2. Ortak Komite müşterek mutabakat ile karar verecektir.
3. Bir Tarafm Ortak Komite'deki temsilcisi, bir kararı, anayasal gereklerin
tamamlanmasına bağlı olarak, kabul ettiği takdirde, kararda daha geç bir tarih
belirtilmemiş ise, karar, bu çekincenin kaldırıldığının bildirildiği tarihte
yürürlüğe girecektir.
4. Ortak Komite, çalışmalarına ilişkin usul kurallarını kabul edecek ve bu
kurallar, diğer kuralların yanı sıra, toplantı çağrılarının yapılması, Başkanın
tayini ve görev süresine dair hükümler de içerecektir.
5. Ortak Komite, görevlerini yerine getirmekte kendisine yardımcı olmaları için
gerekli gördüğü alt komiteler ve çalışma grupları kurulmasına karar verebilir.
MADDE35
Güvenlik İstisnaları
Bu Anlaşmada yer alan hükümlerden hiçbiri,"Taraflardan birinin aşağıdaki
amaçlarla gerekli görülen herhangi bir tedbiri almasını engellemez:
a) Temel güvenlik çıkarlarına aykırı olarak bilgi açıklanmasının önlenmesi;
b) Temel güvenlik çıkarlarının korunması yâ da uluslararası yükümlülükler
ya da ulusal politikaların yerine getirilmesi için:
i. Silah, mühimmat veya savaş malzemelerinin ticareti ya da askeri
bir kuruluşa yönelik doğrudan veya dolaylı diğer mal, malzeme ya
da hizmetlerin ticareti ile ilgili olarak; ya da
ii. Biyolojik ve kimyasal silahlar ile nükleer silahlar ya da diğer
nükleer patlayıcı cihazların yayılmasının engellenmesi ile ilgili
olarak; ya da
»\ * 2 » * ' ^ .
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iii. Savaş zamanı ya da savaş tehdidinin oluştuğu diğer uluslararası
gerilim zamanlarında.

MADDE 36
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
1. Taraflar, işbu Anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
için gerekli tüm tedbirleri alırlar. Taraflar, işbu Anlaşma ile belirlenen
amaçlara ulaşılmasını gözeteceklerdir.
2. Bir Taraf, diğer Tarafın, işbu Anlaşmadan doğan bir yükümlülüğünü yerine
getirmediği kanısına varırsa, 24 üncü Madde ile belirtilen şartlar ve usuller
uyarınca uygun tedbirleri alabilir.
MADDE 37
Geliştirici Hüküm
1. Taraflardan biri işbu Anlaşma ile kurulan ilişkileri, bu Anlaşmanın
kapsamadığı alanlara yaymak suretiyle geliştirmenin ve derinleştirmenin
Anlaşmaya Taraf Devletlerin ekonomilerinin çıkarları bakımından yararlı
olacağı görüşünü taşıdığı takdirde, diğer Tarafa gerekçeli bir talep sunacaktır.
Ortak Komite, bu talebi inceler ve yerinde, görmesi halinde, özellikle
müzakerelerin başlaması mülahazasıyla tavsiyelerde bulunabilir.
2. 1'inci Paragrafta atıfta bulunulan usul sonucu mutabakata varılan Anlaşmalar,
Tarafların iç hukuklarına ve usullerine uygun olarak onaylanacak ya da kabul
edilecektir.

MADDE 38
Tadilat
İşbu Anlaşmanın 34 üncü Maddesinin 3 üncü paragrafında atıfta bulunulanlar
dışında kalan ve Ortak Komite tarafından onaylanan Anlaşma tadilatı, kabul için
taraflara sunulacak ve bu tadilatm yürürlüğe girmesine ilişkin Taraflarm ulusal
mevzuatları uyarınca tüm usullerin tamamlandığına ilişkin diplomatik notanın
ulaştığı tarihte yürürlüğe girecektir.
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MADDE39
Protokoller ve Ekler
İşbu Anlaşmanın Ekleri ve Protokolleri bu Anlaşmanın ayrılmaz parçasını
oluşturur. Ortak Komite, Ekleri ve Protokolleri tadil etmeyi kararlaştırabilir.
MADDE 40
Geçerlilik ve Sona Erme
İşbu Anlaşma sınırsız bir süre için akdedilmiştir.Taraflardan biri, işbu Anlaşmayı,
diğer tarafa yazılı bir ihbar göndermek suretiyle feshedebilir. Bu fesih, ihbarın
diğer tarafa ulaştığı tarihi izleyen altıncı ayın ilk gününden itibaren geçerlilik
kazanır.
MADDE 41
Yürürlüğe Giriş
1. İşbu Anlaşma, Tarafların Anlaşmanın onaylanması için gerekli işlemlerin
tamamlandığını diplomatik yollardan birbirlerine bildirmelerini izleyen ikinci
aym ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.
2. İşbu Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti'nin yürürlüğe giriş İçin gerekli iç
prosedürünü tamamladığını bildirmesini izleyen ilk aym ilk gününden itibaren
geçici olarak uygulanacaktır.
'

BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler bu
Anlaşmayı imzalamışlardır.
İşbu Anlaşma Sofya'da, 11 Temmuz 1998 tarihinde İngilizce dilinde, her ikisi de
eşit derecede muteber olmak üzere iki orijinal nüsha olarak yapılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Adına

^^ssatsm^ Bulgaristan Cumhuriyeti Adına
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EKİ
Anlaşmanın 2 ve 11 inci Maddelerinde Atıfta Bulunulan
KN kodu 1998
2905 43 00
2905 44
y 3502
y 3502 11
3502 1190
y3502 19
3502 19 90
y 3502 20
3502 20 91
3502 20 99
y 3505 10
3505 20
3809 10
3824 60
4501
5201 00
5301
5302

Ürün Tanımı
-- Mannitol
— D-glusitol (sorbitol)
Albuminler, albuminatlar ve diğer albumin türevleri:
-Yumurta albumini:
- - Kurutulmuş:
- - -Diğerleri
- -Diğerleri:
— Diğerleri
- Süt albumini(iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini
konsantreleri dahil):
- - Diğerleri:
— Kurutulmuş (örneğin, yaprak, pul, flakon ve toz halinde)
— Diğerleri
- Diğerleri:
Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar, esterifiye edilmiş
veya 3505 10 50 alt açılımından esterifiye edilmiş nişastalar
hariç
Nişasta esaslı tutkallar, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer
nişastalar
Esası nişastalı madde olan apre veya fınisaj müstahzarları
Sorbitol (2905 44 alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç)
Tabii mantar, işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış;
döküntü mantar; kırılmış, granül veya toz haline getirilmiş
mantar
Pamuk, karde edilmemiş veya penyelenmemiş
Keten, ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş; keten
kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde
edilen döküntü dahil)
Kendir (Cannabis sativa L.), ham veya işlenmiş fakat iplik
haline getirilmemiş; kendir kıtık ve döküntüleri (iplik
döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil)

-28EKII
Anlamanın 4 ncü Maddesinde atıfta bulunulan
Bu Ekte belirtilen (1998 yılı Bulgaristan Cumhuriyeti Gümrük Tarifesi ile
uyumlu olarak) Türkiye Cumhuriyeti menşeli ürünlerin Bulgaristan
Cumhuriyeti'ne ithalatında uygulanan gümrük vergileri aşağıda yer alan takvime
göre tedricen kaldırılacaktır:
Gümrük vergileri,
- Anlaşmanın uygulanmaya başladığı tarihte - temel verginin % 45'ine;
-1 Ocak 2000'de - temel verginin %30'una;
- 1 Ocak 2001'de - temel verginin %15'ine indirilecek;
- 1 Ocak 2002'de - kalan vergiler kaldırılacaktır.
250510000
250590000
250610000
250621000
250629000
250700200
250700800
250810000
250840000
250850000
250860000
250900000
251400000
251710100
251710200
251710800
251720000
251730000
251741000
251749000
251810000
251820000
251830000
252010000
252020100
252020901
252020909
252100000
252210000
252220000
252230000

252310000
270799990
252321000
270810000
252329000
270820000
252330000
271000110
252390100
271000150
252390300
271000210
252390900
271000250
252910000
271000260
252930000
271000270
253010100
271000290
253010900
271000320
253020000
271000340
253040000
271000360
253090200
271000370
253090950
271000390
270300000
271000410
270710100
271000450
271000510
270710900
270720100
271000550
270720900
271000590
270740000
271000610
270750100
271000650
270750900
271000660
270760000
271000670
270791000
271000681
270799110
271000689
270799190
271000810
270799300
271000830
270799500
271000850
270799700
271000871
2707999JL95OTS8SJ271000872
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271000873
271000874
271000875
271000876
271000877
271000879
271000880
271000890
271000921
271000922
271000929
271000940
271000960
271000981
271000989
271119000
271290330
271320000
271390100
271390900
271410000
271490000
271500100
271500900
280110000
280429100
280429900
280430000
280450100
280450900
280461000

280469000
280480000
280490000
280511000
280519000
280521000
280522000
280530100
280530900
280610001
280610009
280800009
280920001
281123000
281310000
281390100
281390900
281410000
281420000
281512000
281620000
281700000
282410000
282420000
282490000
282612000
282619000
282620000
282630000
282690100
282690900

(S. Sayısı: 734)

-29282733000
282749100
282810000
282890000
282911000
282919000
283010000
283210000
283311000
283319000
283323000
283410000
283429100
283429300
283429500
283429900
283531000
283620000
283630000
283640000
283650000
283711000
283719000
283720000
283800000
283911000
283919000
284290100
284290900
284690000
284910000
284920000
284990100
284990300
284990500
284990900
285100100
285100300
285100500
285100809
290219100
290219300
290219910
290219990
290314000
290315000
290410001

290513000
290517000
290531000
290545000
290611000
291010000
291411000
291450000
291732000
291735000
291813000
292610000
292620000
293319100
293319900
293332000
293339100
293339200
293339250
293339350
293339400
293339450
293339500
293339550
293339950
293340100
293340300
293340900
293490890
293500901
300190100
300190990
300210100
300210910
300210950
300210990
300220000
300230001
300290100
300290300
300290500
300290900
300310000
300320000
300331000
300339000
300340000

300390100
300390900
300410100
300410900
300420100
300420900
300431100
300431900
300439100
300439900
300440100
300440900
300450100
300450900
300490110
300490190
300490910
300490990
300510000
300590100
300590310
300590510 ^
300590550
300590990
300610900
300640002
310210100
310210900
310221000
310229000
310230100
310230900
310250900
310260000
310270000
310280000
310290000
310310900
310490000
310510000
310590910
320810100
320810900
320820100
320820900
320890110
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320890190
320890919
320890990
320910000
320990000
330123100
330123900
330125100
330125900
330300100
330410000
330430000
330491000
330499000
330510000
330520000
330530000
330590100
330590900
330610000
330690000
330710000
330720000
330730000
330741000
330749000
330790000
340111000
340119000
340120100
340120900
340211100
340211900
340212000
340213000
340219000
340220100
340220900
340290901
340540000
340590100
340590900
340600110
340600190
340600900
350190100
350190900

(S. Sayısı: 734)

350211100
350219100
350220100
350290200
350290700
350290900
350510500
360100000
360200000
360300100
360300900
360410000
360490000
360500000
360610000
360690100
360690900
370310001
370320100
370320900
370390100
370390900
380110000
380510100
380510300
380510900
380810100
380810200
380810300
380810400
380810900
380820100
380820150
380820300
380820400
380820500
380820600
380820800
381900000
382000000
390110100
390110900
390190100.
390190200
390190900
390210000
390220000
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390230000
390290100
390290200
390290900
390311000
390319000
390320000
390330000
390710000
390720110
390720210
390720290
390720910
390720990
390730000
390740000
390760000
390810000
390910000
391190110
391190130
391190190
391190910
391190930
391190990
391310000
391400000
391710100
391710900
391723100
391723910
391723990
391731909
391732110
391732190
391732310
391732350
391732390
391732510
391732910
391732990
391733100
391733900
391739110
391739130
391739150
391739190

391739910
392220000
392290000
391739990
391810100
392310000
392321000
391810900
391890000
392329100
391910110 '
392330100
391910130
392330900
391910150
392350900
, 391910190
392390100
391910310
392410000
391910350
392490110
391910390
392490190
391910610
392510000
391910690
392520000
391910900
392530000
391990100
392590200
391990310
392590800
391990350
392620000
391990390
392630000
391990610
392640000
391990690
392690100
392690500
391990900
392020210
392690910
392020290
392690990
392020710
400291000
392020790 .
400300000
392020900
400400000
392041110
400910000
392041190
400920000
392041910
400930000
392041990
400940000
392042110
400950100
392042190
400950300
392042910
400950500
400950700
392042990
392051000
400950909
392059100
401011000
392059900
401012000
401013000
392190110
392190190
401019000
392190300
401021000
392190410
401022000
392190430
401023000
392190490
401024000
392190500
401029000
392190600
401110000
392190900 ^^ 4 0 1 1 2 0 1 0 9
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401120909
401140100
401140910
401140990
401150100
401150900
401191100
401191300
401199109
401199309
401199909
401210100
401210300
401210500
401210800
401220100
401220900
401290100
401290900
401310100.
401310900
401320000
401390100
401390900
401610100
401610900
401691000
401692000
401693100
401693900
401699100
401699300
401699520
401699580
401699820
401699880
401700110
401700190
401700910
401700990
410511100
410511910
410511990
410520000
410611100
410611900
410620000

410721000
410729100
410729900
420100000
420211100
420211900
420212110
420212190
420212500
420212910
420212990
420219100
420219900
420221000
420222100
420222900 .
420229000
420231000
420232100
420232900
420239000
420291100
420291800
420292110
420292150
420292190
420292910
420292980
420299000
420310000
420321000
420329100
420329910
420329990
420330000
420340000
420400900
420500000
430219100
430219200
430219300
430219410
430219490
430219500
430219600
430219700
430219800

(S. Sayısı 734)
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430219950
430230100
430230210
430230250
430230310
430230350
430230410
430230450
430230510
430230550
430230610
430230650
430230710
430230750
430310100
430310900
430390000
430400000
440500000
440610000
440690000
440910110
440910190
440910900
440920110
440920190
440920910
440920990
441011100
441011900
441019100 ,
441019300
441019500
441019900
441090000
441111000
441119009
441121000
441129000
441131000
441139000
441191000
441213110
441213190
441213900
441214000
441219000

441222100
441222910
441222990
441223000
441229200
441229800
441292100
441292910
441292990
441293000
441299200
441299800
441300000
441400100
441400900
441510100
441510900
441520200
441520900
441600100
441600900
441700200
441700900
441810100
441810500
441810900
441820100
441820500
441820800
441830910
441830990
441840000
441850000
441890100
441890900
442010110
442010190
442090110
442090190
442090910
442090990
442110000
442190100
442190300
442190500
442190700
442190910

-

442190990
480240100
480240900
480251100
480251900
480253200
480253800
480300100
480300390
480300900
480411110
480411150
480411190
480411900
480419110
480419150
480419190
480419310
480419350
480419390
480419900
480429100
480429900
480431100
480431510
480431590
480431900
480439100
480439510
480439590
480439900
480441100
480441910
480441990
480442100
480442900
480449100
480449900
480451100
480451900
480452100
480452900
480459100
480459900
480510000
480521000
4805^^)0

480522900
480523000
480529100
480529900
480530100
480530900
480560100
480560200
480560400
480560600
480560900
480810000
480820000
480830000
480890000
481410000
481420000
481430000
481490100
481490901
481490909
481500000
481610000
481720000
481810900
481820990
481840110
481840130
481840910
481840990
481850000
481890100
481890900
481910000
481920109
481920909
481930001
481930009
481940000
481950000
481960000
482010100
482010300
482010500
482010900
482020000
482030000
(S. Sayısı : 734)
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482040100
482040900
482050000
482090000
482360100
482360900
482370100
482370900
482390100
482390200
482390300
482390500
482390900
500500100
500500900
500600100
500600900
500710000
500720110
500720190
500720210
500720310
500720390
500720410
500720510
500720590
500720610
500720690
500720710
500790100
500790300
500790500
500790900
511000000
511111110
511111190
511111910
511111990
511119110
511119190
511119310
511119390
511119910
511119990
511120000
511130100 s _ ..
5111303QöJ ""£*'

-32511130900
511190100
511190910
511190930
511190990
511211100
511211900
511219110
511219190
511219910
511219990
511220000
511230100
511230300
511230900
511290100
511290910
511290930
511290990
511300000
520299000
520411000
520419000
520420000
520514000
520515100
520515900
520521000
520523000
520524000
520526000
520527000
520528000
520531000
520532000
520533000
520534000
520535100
520535900
520541000
520543000
520544000
520546000
520547000
520548000
520611000
520612000

520613000
520614000
520615100
520615900
520621000
520622000
520624000
520625100
520625900
520631000
520632000
520633000
520634000
520635100
520635900
520641000
520642000
520643000
.520644000
520645100
520645900
520811900
520812130
520812150
520812190
520812910
520812930
520812950
520812990
520813000
520819000
520821100
520821900
520822110
520822130
520822150
520822190
520822910
520822930
520822950
520822990
. 520823000
520829000
520831000
520832110
520832130
520832150

520832190
520832910
520832930
520832950
520832990
520833000
520839000
520841000
520842000
520843000
520849000
520851000
520852100
520852900
520853000
520859000
520911000
520921000
520922000
520929000
520931000
520932000
520939000
520941000
520943000
520949100
520949900
520951000
520952000
520959000
521011100
521011900
521012000
521019000
521021100
521021900
521022000
521029000
521031100
521031900
521032000
521039000
521041000
521042000
521049000
521051000
521052000
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521059000
521111000
521112000
521119000
521121000
521122000
521129000
521131000
521132000
521139000
521141000
521142000
521143000
521149100
521.149900
521151000
521152000
521159000
521211100
521211900
521212100
521212900
521213100
521213900
521214100
521214900
521215100
521215900
521221100
521221900
521222100
521222900
521223100
521223900
521224100
521224900
521225100
521225900
530911110
530911190
530911900
530919100
530919900
530921100
530921900
530929100
530929900

531010100
531010900
531090000
531100100
531100900
540110900
540120900
540232000
540233000
540239900
540241000
540261000
540610000
540620000
540710000
540720110
540720199
540720900
540730000
540741000
540742000
540743000
540744000
540751000
540752000
540753000
540754000
540761300
540761500
540761900
540769100
540769900
540771000
540772000
540773000
540774000
540781000
540782000
540783000
540784000
540791000
540792000
540793000
540794000
540810000
540821000^
540822MCİ

(S. Sayısı: 734)
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540822900
540823100
540823900
540824000
540831000
540832000
540833000
540834000
550320000
550330000
550820100
550820900
550969000
551110000
551120000
551130000
551211000
551221000
551229100
551229900
551291000
551299100
551299900
551311100
551311300
551311900
551312000
551313000
551319000
551322000
551323000
551329000
551331000
551332000
551333000
551339000
551341000
551342000
551343000
551349000
551411000
551412000
551413000
551419000
551421000
551422000
551423000

551429000
551431000
551432000
551433000
551439000
551441000
551442000
551443000
551449000
551512100
551512300
551512900
551522110
551522190
551522910
551522990
551592110
551592190
551592910
551592990
551612000
551613000
551614000
551621000
551622000
551624000
551631000
551632000
551633000
551634000
551641000
551642000
551644000
551691000
551693000
551694000
560122100
560122910
560122990
560311100
560311900
560312100
560312900
560313100
560313900
560314100
560314900

560391100
560391900
560392100
560392900
560393100
560393900
560394100
560394900
570110100
570110910
570110930
570110990
570190100
570190900
570210000
570231100
570231300
570231900
570232100
570232900
570241100
570241900
570242100
570242900
570249100
570249900
570251000
570252000
570291000
570292000
570310100
570310900
570320110
570320190
570320910
570320990
570330110
570330190
570330510
570330590
570330910
570330990
570390100
570390900
570410000
570490000
570500100
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570500310
570500390
570500900
580110000
580121000
580126000
580131000
580132000
580190100
580190900
580211000
580219000
580220000
580310000
580390100
580390300
580390500
580390900
580410110
580410190
580410900
580421100
580421900
580430000
580500000
580620000
580631100
580631900
580632100
580632900
580639000
580640000
580790100
580790900
580810000
580890000
590210100
590210900
590410000
590491100
590491900
590492000
590700100
600122000
600129100
600129900
600191100

600191500
600191900
600192100
600192300
600192500
600192900
600199100
600199900
600220100
600220310
600220390
600220500
600220900
600230100
600241000
600242100
600242500
600242900
600243110
600243190
600243310
600243330
600243350
600243390
600243500
600243910
600243930
600243950
600243990
600291000
600293100
600299000
610120100
610120900
610130100
610130900
610190100
610190900
610210100
610210900
610220100
610220900
610230100
610230900
610290100
610290900
610311000

(S. Sayısı: 734)

- 3 4 610312000
610319000
610321000
610322000
610323000
610329000
610331000
610332000
610333000
610339000
610341100
610341900
610342100
610342900
610343100
610343900
610349100
610349910
610349990
610411000
610412000
610413000
610419000
610421000
610422000
610423000
610429000
610431000
610432000
610433000
610439000
610441000
610442000
610443000
610444000
610449000
610451000
610452000
610453000
610459000
610461100
61046.1900
610462100
610462900
610463100
610463900
610469100

610469910
610469990
610510000
610520100
610520900
610590900
610610000
610620000
610711000
610712000
610719000
610721000
610722000
610791100
610791900
610811100
610811900
610821000
610822000
610829000
610831100
610831900
610832110
610832190
610832900
610839000
610891100
610891900
610892000
610910000
610990100
610990900
611010100
611010310
611010350
611010380
611010910
611010950
611010980
611020100
611020910
611020990
611030100
611030910
611030990
611090100
611090900

611120100
611120900
611130100
611130900
611190000
611211000
611212000
611219000
611220009
611231100
611231900
611239100
611239900
611241100
611241900
611249100
611249900
611300100
611300900
611410000
611420000
611430000
611490000
611511000
611512000
611519100
611519900
611520110
611520190
611520900
611593100
611593300
611593910
611593990
611610200
611610800
611691000
611692000
611693000
611699000
611710000
611720000
611780100
611780900
611790000
620111000
620112100
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620112900
620113100
620113900
620119000
620191000
620192000
620193000
620199000
620211000
620212100
620212900
620213100
620213900
620219000
620291000
620292000
620293000 •
620299000
620311000
620312000
620319100
620319300
620319900
620321000
620322100
620322800
620323100
620323800
620329110
620329180
620329900
620331000
620332100
620332900
620333100
620333900
620339110
620339190
620339900
620341100
620341300
620341900
620342110
620342310
620342330
620342350
620342510

620342590
620342900
620343110
620343190
620343310
620343390
620343900
- 620349110
620349190
620349310
620349390
620349500
620349900
620411000
620412000
620413000
620419100
620419900
620421000
620422100
620422800
620423100
620423800
620429110
620429180
620429900
620431000
620432100
620432900
620433100
620433900
620439110
620439190
620439900
620441000
620442000
620443000
620444000
620449100
620449900
620451000
620452000
620453000
620459100
62O45&Ö0
620461100 ......-.^
620461800^ C*

(S. Sayısı: 734)

kfc^
iv^>

-35620461900
620462110
620462310
620462330
620462390
620462510
620462590
620462900
620463110
620463180
620463310
620463390
620463900
620469110
620469180
620469310
620469390
620469500
620469900
620510000
620520000
620530000
620590100
620590900
620610000
620620000
620630000
620640000
620690100
620690900
620711000
620719000
620721000
620722000
620791100
620791900
620792000
620799000
620811000
620819100
620819900
620821000
620822000
620829000
620891110
62089İ190
620891900

620892100
620892900
620899000
620920000
620930000
621010100
621010910
621010990
621020000
621030000
621040000
621050000
621111000
621112000
621120009
621131000
621132100
621132310
621132410
621132420
621132900
621133100
621133310
621133410
621133420
621133900
621139000
621141000
621142100
621142310
621142410
621142420
621142900
621143100
621143310
621143410
621143420
621143900
621149000
621210000
621220000
621230000
621320000
621390000
621420000
621490100
621520000

621710000
621790000
630120910
630120990
630130100
630190900
630221000
630222100.
630222900
6302311.00
630231900
630232100
630232900
630240000
630251100
630251900
630252000
630253100
630253900
630259000
630260000
630291100
630291900
630292000
630299000
630312000
630391000
630392100
630392900
630399100
630399900
630419100
630419300
630419900
630492000
630493000
630499000
630510100
630510900
630520000
630532110
630532810
630532890
630533100
630533910
630533990
630590000
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631090000
640191100
640191900
640192100
640192900
640199900
640212100
640212900
640219000
640220000
640291000
640299100
640299310
640299390
640299500
640299910
640299930
640299960
640299980
640312000
640319000
640320000
640330000
640340000
640351110
640351150
640351190
640351910
640351950
640351990
640359110
640359310
640359350
640359390
640359500
640359910
640359950
640359990
640391110
640391130
640391160
640391180
640391910
640391930
640391960
640391980
640399110

640399310
640399330
640399360
640399380
640399500
640399910
640399930
640399960
640399980
640411000
640419100
640419900
640420100
640420900
640510100
640510900
640520100
640520910
640520990
640590100
640590900
640620900
650400000
650590900
650699000
660320000
670210000
670411000
680210000
680221000
680222000
680223000
680229000
680291100
680291900
680292100
680292900
680293100
680293900
680299100
680299900
681011100
681011900
681019100
681019310
681019390
6810199^

(S. Sayısı :734)

- 36 681091100
681091900
681099000
681310100
681310900
681390100
681390900
681520000
681591000
681599100
681599900
690410000
690490000
690710000
690790100
690790910
690790930
690790990
690810100
690810900
690890110
690890210
690890290
690890310
690890510
690890910
690890930
690890990
691010000
691090000
691110000
691190000
691200100
691200300
691200500
691200900
691410000
691490900
700100910
700100990
700319909
700320001
700320009
700330000
700490700
700490921
700490929

700490981
700490989
700800200
700800810
700800890
701010000
701020000
701091100
701091210
701091290
701091601
701091609
701091901
701091909
701092100
701092210
701092290
701092601
701092609
701092901
701092909
701093100
701093210
701093290
701093611
701093619
701093691
701093699
701093700
701093901
701093909
701094100
701094200
701094601
701094609
701094710
701094790
701094901
701094909
701321110
701321190
701321910
701321990
701329100
701329510
701329590
701329910

701329990
701331100
701332000
701339910
701391100
701399000
701610000
701690100
701690300
701990990
710121000
710420009
710692910
710692990
711100000
711210000
711890000
720810000
720825000
720826000
720827000
720836000
720837100
720837900
720838100
720838900
720839100
720839900
720840100
720840900
720851100
720851300
720851500
720851910
720851990
720852100
720852910
720852990
720853100
720853900
720854100
720854900
720890100
720890900
720915000
720916900
^JL2Q9 17900
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720918910
720925000
720926901
720926909
720927900
720990900
721011100
721011900
721012110
721012190
721012900
721041100
721041900
721049100
721049900
721070310
721070390
721070900
721090100
721090310
721090330
721090380
721090900
721113000
721114100
721114900
721119200
721119900
721123100
721123510
721123910
721123990
721129200
721129500
721129900
721190110
721190190
721190900
721210100
721210910
721210930
721210990
721220110
721220190
721220900
721230110
721230190

721230900
721240100
721240910
721240930
721240980
721260110
721260190
721260910
721260930
721260990
721310000
721420000
721430000
721491100
721491900
721499100
721499310
721499390
721499500
721499610
721499690
721499800
721499900
721550110
721550190
721550300
721550900
721590100
721590900
721610000
721621000
721622000
721631110
721631190
721631910
721631990
721632110
721632190
721632910
721632990
721633100
721633900
721640100
721640900
721650100
721650910
72165Î

(S. Sayısı : 734)
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-37721691100
721691300
721691500
721691900
721699100
721699900
721710100
721710500
721710900
721720300
721720500
721720900
721730110
721730190
721730310
721730390
721730500
721730900
722100100
722100900
730110000
730240100
730240900
730290100
730429110
730429190
730511000
730512000
730519000
730520100
730520900
730531000
730539000
730590000
730610110
730610190
730610900
730630210
730630510
730630590
730630710
730630780
730630900
730660310
730660399
730660900
730711100

730711900
730719100
730719900
730721000
730722100
730722900
730723100
730723900
730729100
730729300
730729900
730791000
730792100
730792900
730793110
730793190
730793910
730793990
730799100
730799300
730799900
730830000
730840900
730890510
730890590
730890990
730900300
730900510
730900590
730900900
731010000
731021110
731021190
731029100
731029900
731210510
731210590
731210710
731210750
731210790
731210820
731210840
731210860
731210880
731210990
731300000
731700100

731700200
731700400
731700610
731700690
731700900
731811000
731812100
731812900
731813000
731814100
731814910
731814990
731815100
731815200
731815300
731815410
731815490
731815510
731815590
731815610
731815690
731815700
731815810
731815890
731815900
731816100
731816300
731816500
731816910
731816990
731819000
731821000
731822000
731823000
731824000
731829000
732010110
732010190
732010900
732090900
732113000
732181100
732183000
732190000
732211000
732219000
732393100
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732393900
732394100
732394900
732399990
732429000
732591000
732611000
732619100
732619900
732620300
732620500
732620900
732690100
732690300
732690400
732690500
732690600
732690700
732690800
732690910
732690930
732690950
740710000
740721100
740721900
740729000
740819100
740819900
740821000 '
740829000
740911000
740919000
740921000
740929000
740931000
740939000
740940100
740940900
740990100
740990900
741011000
741012000
741021000
741022000
741110110
741110190
741110900

741121109
741121900
741122000
741129100
741129900
741220000
741300910
741300990
741420000
741529000
741811000
741819000
741991000
760410100
760410900
760421000
760429100
760429900
760511000
760519000
760611100
760611910
760611930
760611990
760612109
760612509
760612910
760612930
760612990
760691000
760692000
760820990
761010000
761090900
761519100
761519900
761610000
761699900
790390000
820220000
820239000
820299110
820299900
820320900
82033Ö000
820411000
820551000 ..._
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-38820559100
820559900
820590000
820713000
820719100
820719900
820740300
820820000
820890000
821000000
821110000
821195000
821210100
821210900
821410000
821510200
821510800
821520900
821599900
830110000
830130000
830140110
830140190
830140900
830150000
830160000
830170000
830210900
830220900
830230000
830241000
830242900
830249900
830250000
830260900
830300100
830400000
830520000
830710900
830790900
830820000
830990900
831000000
831110109
840211000
840212000
840219100

841420910
841420990
841430999
841440100
841440900
841451900
841459300
841459500
841459900
841480310
841480390
841480410
841480490
841480600
841480710
841480790
841480900
841490100
841490900
841581900
841583900
841780100
841780200
841780800
841810910
841810990
841821100
841821910
841821990
841829000
841830910
841830990
841840910
841840990
841850110
841850190
841850910
841850990
841861900
841869910
841869990
841891000
841899109
841899909
841919000
841939100
841939900

840219900
840290000
840310100
840310900
840390100
840390900
840410000
840490000
840890360
840890570
841319900
841320900
841330100
841330910
841330990
841340000
841350300
841350500
841350710
841350790
841350900
841360300
841360410
841360490
841360510
841360590
841360600
841360900
841370210
841370290
841370300
841370400
841370500
841370610
841370690
841370700
841370800
841370910
841370990
841381900
841382000
841391100
841391909
841410200
841410300
841410500
841410800
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841950100
841950900
841981910
841981990
841989100
841989150
841989200
841989270
841989300
841989981
841989989
842111000
842119950
842119960
842119970
842121900
842122000
842123900
842129909
842131900
842191100
842191300
842191900
842199000
842290900
842310100
842310900
842320000
842330000
842381100
842381300
842381500
842381900
842382100
842382900
842389100
842389900
842390000
842410100
842410910
842410990
842420000
842430010
842430050
842430090
842430100
842430900

842481100
842481310
842481390
842481910
842481990
842489300
842489950
842490100
842490300
842490900
842511100
842531900
842542900
842810910
842810990
842820100
842820300
842820910
842820990
842831000
842832000
842833900
842839910
842839930
842839980
842940100
842940300
843020000
843131000
843210100
843210900
843221000
843229100
843229300
843229500
843229900
843230110
843230190
843230900
843240100
843240900
843280000
843290100
843290910
843290990
843311100
8433115

(S. Sayısı: 734)
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843311590
843311900
843319100
843319510
843319590
843319700
843319900
843320100
843320510
843320590
843320900
843330100
843330900
843340100
843340900
843352000
843360100
843360900
843390000
843420000
843510100
843510900
843590000
843710000
843780000
843790000
843850000
843860000
843880100
843880990
843890000
844110200
844110300
844110800
844190900
844351000
845011110
845011190
845019000
845121100
845129000
845610100
845610900
845630110
845691000
845699300
845699500

845699800
845710100
845710900
845720000
845730100
845730900
845811200
845811410
845811490
845811800
845819200
845819400
845819800
845891200
845891800
845899000
845910000
845921000
845929000
845931000
845939000
845940100
845940900
845951000
845959000
845961100
845961900
845969100
845969900
845970000
846011000
846019000
846021110
846021150
846021190
846021900
846029110
846029190
846029900
846031000
846039000
846040100
846040900
846090100
846090900
846110000
846120000

846130100
846130900
846140110
846140190
846140310
846140390
846140710
846140790
846140900
846150110
846150190
846150900
846190000
846210100
846210900
846221050
846221100
846221800
846229050
846229100
846229910
846229980
846231000
846239100
846239910
846239990
846241100
846241900
846249100
846249900
846291101
846299100
846299500
846299900
846310100
846310900
846330000
846390000
846591100
846591200
846591900
846592000
846593000
846594000
846596000
846599100
846599900
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•Y;

H.VSI

846610100
846610310
846610390
846610900
846620100
846620910
846620990
846630000
846692200
846692800
846693150
846693170
846693950
846711100
846711900
846719000
846810000
846820000
846880000
846911000
846912000
846920000
846930000
847021000
847029000
847030000
847040000
847050000 ,
847090000
847130100
847130910
847130990
847141100
847141300
847141910
847141990
847149100
847149300
847149910
847149990
847150100
847150300
847150910
847150990
847160100
847170100
847170510

847170530
847170590
847170600
847170900
847180100
847180900
847190000
847290300
847290800
847431000
847710100
847710900
847720000
847810000
847890000
847910000
847930100
847930900
848010000
848020000
848030100
848030900
848041000
848049000
848050000
848060100
848060900
848071100
848071900
848079000
848110110
848110190
848110910
848110990
848120100
848120900
848130100
848130910
848130990
848140109
848140909
848180110
848180190
848180310
848180390
848180510.
8481805

(S. Sayısı: 734)

-40848180610
848180630
848180690
848180710
848180730
848180790
848180810
848180850
848180870
848180990
848190000
848210100
848210900
848220000
848230000
848240000
848250000
848280000
848291100
848291900
848299000
848310410
848310510
848310570
848310600
848310800
848320100
848320900
848330900
848340840
848340980
848360910
848360990
848390300
848390929
848390989
850110100
850110910
850110930
850110990
850120100
850120900
850131900
850132910
850132990
850133100
850133900

850134100
850134500
850134910
850134990
850140910
850140990
850151100
850151900
850152910
850152930
850152990
850153500
850153920
850153940
850153990
850161910
850161990
850162900
850163900
850164000
850211910
850211990
850212900
850213100
850213910
850213990
850220910
850220990
850231000
850239100
850239910
850239990
850240100
850240900
850410910
850410990
850421000
850422100
850431310
850431390
850431900
850432300
850432900
850433900
850434000
850440300
850440350

850440500
850440930
850440940
850440960
850440970
850440990
850450300
850450800
850610111
850610150
850610191
850610911
850610950
850610991
850650100
850710310
850710390
850710810
850710890
850720310
850720390
850720810
850720890
850730100
850730910
850730930
850730980
850740100
850740900
850780910
850780990
850810100
850810910
850810990
850820100
850820300
850820900
850880100
850880300
850880510
850880530
850880590
850880700
850880800
850880900
850920000
850940000

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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850980000
851030000
851110900
851120900
851130900
851140900
851150900
851180900
851210000
851220000
851230000
851410050
851410100
851410800
851420050
851420100
851420800
851440000
851519000
851521000
851531000
851539130
851539180
851539900
851580050
851580110
851580190
851580910
851580990
851590100
851590900
851610110
851610190
851610910
851610990
851621000
851629100
851629500
851629910
851629990
851631900
851632000
851660100
851660510
851660590
851660700
851660800
(S. Sayısı: 734).

851660900
851671000
851672000
851679800
851680910
851680990
851690000
851711000
851719900
851730000
851750100
851750900
851810200
851810800
851821100
851821900
851822100
851822900
851829200
851829800
851830100
851830200
851830800
851840300
851840910
851840990
851850100
851850900
851910000
851993810
851999120
852032110
852032190
852032300
852032500
852032910
852032990
852033110
852033190
852033300
852033900
852090100
852110300
852110800
852190000
852320110
852320190 (

-41852320900
852330000
852390000
852431000
852432000
852439100
852439900
852440100
852440910
852440990
852451000
852452000
852453000
852460000
852491100
852491900
852499100
852499900
852510500
852510800
852520100
852520910
852520990
852712100
852712900
852713100
852713910
852713990
852719000
852721200
852721520
852721590
852721700
852721920
852721980
852729000
852731110
852731190
852731910
852731930
852731980
852732100
852732900
852739100
852739910
852739990
852790100

852790920
852790980
852812140
852812160
852812180
852812220
852812280
852812520
852812540
852812560
852812580
852812620
852812660
852812720
852812760
852812900
852812930
852812950
852812980
852813000
852821140
852821160
852821180
852821900
852822000
852830050
852830200
852830900
852910150
852910200
852910310
852910390
852910400
852910450
852910700
852910900
852990100
852990400
852990510
852990590
852990720
852990819
852990880
853110200
853110300
853110800
853120300

853120510
853120590
853120800
853180100
853180300
853180800
853210000
853222000
853223000
853224100
853224900
853225000
853229000
853310000
853321000
853329000
853510000
853521000
853530100
853530900
853540000.
853590000
853610100
853610500
853610900
853620100
853620900
853630100
853630300
853630900
853641100
853641900
853649000
853650030
853650050
853650070
853650110
853650150
853650190
853650800
853661100
853661900
853669100
853669300
853669900
853690010
853690100

Türkiye Büyük Millet Meclisi

853690200
853690850
853710100
853710910
853710990
853720910
853720990
853810000
853890110
853890190
853890910
853890990
853910100
853910900
853921300
853921920
853921980
853922100
853922900
853929300
853929920
853929980
853931100
853931900
853932100
853932500
853932900
853939000
853941000
853949100
853949300
854320000
854340000
854381000
854389150
854389200
854389510
854389550
854389590
854389700
854389720
854389730
854389750
854389790
854389950
854411100
854411900
(S. Sayısı: 734)

854419100
854419900
854420000
854430900
854441100
854441900
854449200
854449800
854451100
854451900
854459100
854459200
854459800
854460100
854460900
854520000
854610000
854620100
854620910
854620990
854690100
854690900
854710100
854710900
854720000
854790000
854890100
854890900
860500000
860610000
860630000
860691100
860691909
860692000
860699000
860719110
860721100
860721900
860729100
860729900
860730010
860730990
860791100
860791910
860791990
860799100
860799300

-42860799500
860799900
860800900
860900900
870110100
870110900
870120900
870130100
870130900
870190110
870190150
870190210
870190250
870190310
870190350
870190390
870190500
870190900
870210111
870210119
870210191
870210199
870210911
870210919
870210991
870210999
870290110
870290190
870290310
870290390
870290901
870290909
870410119
870423100
870423910
870423990
870590900
870911100
870911900
870919100
870919900
870990000
871110000
871120100
871120910
871120930
871120980

871200100
871200300
871200800
871500100
871610100
871610910
871610940
871610960
871610990
871620100
871620900
871631000
871639100
871639510
871639590
871639800
871640000
871680000
900140200
900140410
900140490
900140800
901710100
901710900
901720050
901720110
901720390
901720900
901790100
901790900
901812000
901813000
901814000
901831100
901890100
901890410
901890490
901890750
901890850
901920000
902519910
902519990
902580200
902580910
902580990
902610510
902610590

902610910
902610990
902620300
902620510
902620590
902620900
902680910
902680990
902690900
902910100
903010100
903020100
903031100
903210100
903210300
903210910
903210999
903220100
903220901
903220909
903281100
903281900
903289100
903289900
903290100
903290900
903300000
911310100
920710300
920710500
930310000
930320100
930320950
930330000 .
930390000
930400000
930521000
930610000
930621000
930629400
930629700
930630100
930630300
930630910
930630930
930630980
930690100
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930690900
940110900
940120000
940130100
940130900
940140000
940150000
940161000
940169000
940171000
940179000
940180000
940190100
940190300
940190800
940290000
940310100
940310510
940310590
940310910
940310930
940310990
940320100
940320910
940320990
940330110
940330190
940330910
940330990
940340100
940340900
940350000
940360100
940360300
940360900
940370100
940370900
940380000
940390100
940390300
940390900
940410000
940421100
940421900
940429900
940490100
940490900
(S, Sayısı: 734)

940510100
940510210
940510290
940510300
940510500
940510910
940510990
940520110
940520190
940520300
940520500
940520910
940520990
940530000
940540100
940540310
940540350
940540390
940540910
940540950
940540990
940550000
940560100
940560910
940560990
940591110
940591190,
940591900
940592100
940592900
940599100
940599900
940600100
940600900
950100100
950299000
950310100
950320100
950390320
950390340
950390990
950420900
950430300
950490100
950611100
950612000 ^
950621000'^?
/ / | j'(\

-43950632000
950639100
950651000
950661000
950662900
950669100
950669900
950670100
950670900

950691000
950699100
960110000
960200000
960310000
960329100
960329300
960329900
960330100

960330900
960340100
960340900
960350000
960390100
960390910
960390990
960500000
960610000

Türkiye Büyük Millet Meclisi

960622000
960629000
960630000
960711000
960719000
960720100
960720900
960810100
960810300

960810910
960810990
960820000
960850000
960860100
960860900
960899980
960910100

(S. Sayısı: 734)
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EKIII
Anlaşmanın 4 ncü Maddesinde atıfta bulunulan
Bu Ekte belirtilen (1998 yılı Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Tarifesi ile uyumlu
olarak) Bulgaristan Cumhuriyeti menşeli ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti'ne ithalatında
uygulanan gümrük vergileri aşağıda yer alan takvime göre tedricen kaldınlacaktır:
Gümrük vergileri,
- Anlaşmanın uygulanmaya başladığı tarihte - temel verginin % 60'ına;
- 1 Ocak 2000'de - temel verginin % 40'ına;
- 1 Ocak 200l'de - temel verginin % 25'ine indirilecek;
- 1 Ocak 2002'de - kalan vergiler kaldınlacaktır.
3102 10
3102 21
3102 30
,3102 40
390110900011
4202
4804 11
4804 21
4805 10
4819 40 00
6403
6405

-

s

' '

7207 20 32 00 12
7207 20 32 00 13
7207 20 32 00 14
7207 20 5100 00
720720550000
7207 20 57 00 00
7207 20 71 00 00
7208 (ex. 7208 90 90 10 00,
7208 90 90 90 00)
7209 (ex. 7209 90 9010 00,
7209 90 90 90 00)
7210 30 10

6406
7210 4110
6911
7210 49 10
6912
7212 20 11
7010 91
7212 30 11
7207 11 (ex.7207 11 90 00 11, 12)
7213
7207 12(ex.7207 12 90 00 11, 12)
7214 (ex. 7214 10)
7207 19 (ex.7207 19 19 00 00,
7216 (ex. 7216 61, 7216 69,
7207 19 39 00 00,
7216 91,7216 99 90)
7207 19 90 00 00 )
7224 90 05 10 00
7207 20 11 00 11
7224 90 05 20 00
7207 20 1100 12
7224 90 15 10 00
7207 20 1100 13
7224 90 15 20 00
7207 20 1100 14
7305
7207 20 15 0011
7306 (ex. 7306 30 10 00 00,
7207 20 15 00 12
7306 40 10 00 00,
7207 20 15 00 13
7306 50 10 00 00,
7207 20 15 00 14
7306 60 10 00 00)
7207 20 17 00 11
7312 (ex.7312 10 10,
7207 20 17 00 12
7312 10 30,7312 90 10)
7604
7207 20 17 00 13
^* ! *" S , J : ^
..*- 7207 2017 00 14
./\T * Î Î J ^
.7612
/
'./•-.
7207 20 32 00 11
{/ f «, ^«.*.. V * \
8544 51
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 734)

v ;v"

•o

0 0 0 0 OO OO oo
oo co
- J - O ~ 0 - O -J
o o o o
o o o o o
S ) K) tO tO to
to N) VO VO VO vO

o

3

2=
<

o

o

oo
-o

o

o

—

o
o

v*> t O

—

o o o o
o o o o

0 0 OO 0

o o o o

o
vO v o

ö ö

0 0 0 0 OO 0 0 0 0

- J - O - O - O >o «o ^ J ^
o o o o o o o o o
to to to to to to to to to

o o
o o

VO >—• —

«—

— w to — uı to ı— O
o o o o o o o o o
o o o o o o o o o

to

o
o

to

VOV000000000000000000000000000000
4i.4i.^J-^l^J^l-0-0«0-J^a«0-0J-J-0-0-

oo — — —
U> — t o — —

o o o o o o o o o o o o
4i.4i.4i.4i.4i.4i.4i.4i-4i.4i.4i-4
tOtOtOtOtOt
UJ U) tO tO ı—.»
vovovovov*>U)vovovovOvov
VO"—»VO"—> vo — vo >—• vo •—> VO •

o
o
o
o

-o
4i-

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

-46EKIV
30 uncu Maddenin 1 inci Paragrafında atıfta bulunulan
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI
30 uncu Maddenin 1 inci paragrafında bahsi geçen çok taraflı anlaşmalar aşağıda
yer almaktadır:
1. Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin 20 Mart 1883 tarihli Paris Sözleşmesi
(1979'da değiştirilen 1967 tarihli Stokholm Metni);
2. Edebi ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin 9 Eylül 1886 tarihli Bern
Sözleşmesi (Paris Metni, 1979);
3. Fonogram Üreticileri, KuUanıcılanmn ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına
İlişkin 26 Ekim 1961 tarihli Uluslararası Sözleşme (Roma Sözleşmesi)
4. Markalarm Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması (1979'da
değiştirilen 1967 tarihli Stokholm Anlaşması);
5. Patent İşlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Saklanmasının Uluslararası
Alanda Tanınmasına İlişkin Budapeşte Anlaşması (1980'de değiştirilen, 1977
tarihli)
6. Patent İşbirliği Anlaşması (1979'da ve 1984'te değiştirilen 1970 tarihli
Vaşington Anlaşması).;
7. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nü kuran Sözleşme (1979'da değiştirilen 1967
tarihli Stockholm Metni);
8. Ürünlerin Kaynağına İlişkin Yanlış veya Yanıltıcı İşaretlerin Engellenmesi
Hakkındaki Madrid Anlaşması (1967'de değiştirilen, 1891 tarihli)
9. Fongram Üreticilerinin Fonogramlannm İzinsiz Çoğaltılmasına Karşı
Korunmasına İlişkin Sözleşme (Cenevre 1971)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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-47PROTOKOL A
12 inci Maddede Atıfta Bulunulan
TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR TARAFTA
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ DİĞER TARAFTA OLMAK ÜZERE
TARIM TAVİZLERİNİN DEĞİŞİMİ
Madde 1
Bu Protokol Anlamanın II nci bölümünde belirtilen ürünlere uygulanacaktır.
Madde 2
İşbu Anlaşmanm uygulanma tarihinden itibaren, bu Protokolün 1 sayılı Ek'ine
konu olan Bulgaristan menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalatı esnasmda uygulanan
gümrük vergileri, miktar kısıtlaması olmaksızın veya bu Ek'de belirtilen kota
limitleri çerçevesinde ve belirtilen düzeye kadar indirilecektir.
Madde 3
İşbu Anlaşmanın uygulanma tarihinden itibaren, bu Protokolün 2 sayılı Ek'ine
konu olan Türkiye menşeli ürünlerin Bulgaristan'a ithalatı esnasında uygulanan
gümrük vergileri,miktar kısıtlaması olmaksızın veya bu Ek'de belirtilen kota
limitleri çerçevesinde ve belirtilen düzeye kadar indirilecektir.
Madde 4
1. Bu Protokol ile tesis edilen temel vergiler, Anlaşmanm yürürlüğe girdiği tarihte
yürürlükte bulunan En Fazla Müsadeye Mazhar Ülkelere uygulanan vergi olacaktır.
Bu ProtokoPün Ekler'inde yer almayan ürünler için, fiili ithalat esnasmda
yürürlükte olan MFN vergileri geçerli olacaktır.
2. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra "erga omnes" bazda tarife indirimi
yapılması durumunda, indirimlerin uygulandığı tarihten itibaren, bu indirilmiş
vergiler l'inci Paragrafta belirtilen temel vergilerin yerini alacaktır.

Madde 5
İşbu Protokolün hükümlerinin düzgün bir şekilde uygulanması ve birbirlerine daha
fazla taviz verme imkanlarının sağlanması amacıyla Taraflar, karşılıklı avantaj ve
karşılıklılık temelinde Ortak Komite'nin bünyesinde düzenli danışmalarda
bulunacaklardır.
^^"t!î!t^s.
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PROTOKOLA
EKİ
TARİFE NUMARASI

TANIM

010119 (01011910 hariç)
020734
020736

v. 030799
040690
0409

060120

060220 (06022010 hariç)
060240

TARİFE KOTASI

Damızlık olmayan canlı atlar
20t
(01011910 hariç)
Yağlı karaciğerler (taze veya
soğutulmuş)
ıot
Diğerleri, ördekler, kazlar ve beç
tavukları, dondurulmuş
Diğerleri, suda yaşayan omurgasız
hayvanların (kabuklu hayvanlar hariç)
insan tüketimine elverişli unlan ve
peletleri dahil
55t
Diğer pevnirler
150t
Tabii bal
150t
Çiçek soğanları, yumrular, yumrum
kökler küçük soğanlar, sürgün başlan
verizomlar(sürgün vermiş veya
çiçeklenmis);hindiba bitkisi ve kökleri ıot
Meyvalan veya sert kabuklu meyvalan
yenilen ağaçlar çalılar (aşılı veya aşısız)

Güller (aşılı veya aşısız)
Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil)
060290 (06029030 hariç) çelikler, daldırmalar; (06029030 hariç)
071040
Tatlı mısır
Adi fasulye (beyaz fasulye dahil)
071333
(Phaseolus vulgaria)
071339
Diğer fasulyeler
080231
Cevizler (kabuklu)
080232
Cevizler (kabuksuz)
Diğer kabuklu meyva (taze veya
kurutulmuş), kabuğu çıkartılmış veya
080290
sövülmüş olsun olmasın
080940
Erik ve çakal eriği
0810 (081010 hariç)
Diğer mevvalar. taze
Meyvalar, pişirilmiş veya suda
0811(081110)
kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş
Kiraz, geçici olarak konserve edilmiş
081210
fakat bu halleri ile derhal yenilmeye
elverişli olmayan (örneğin;
kükürtdioksit gazı kulanılarak
salamurada, kükürtlü su içinde veya
diğer koruyucu erikler içinde)
090920
Kişniş tohumlan
090940
Karaman kimyonu tohumlan
091099
Diğer baharatlar
Tohumluk olarak kullanılan buğday,
10019010
durum buğdayı hariç
10030010
Tohumluk arpa
100510
Tohumluk mısır
100820
Dan (cin ve kum dan)
100830.90
Diğer hububat
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ıot

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI

%15
%50 indirim

%50 indirim
%50 indirim
°/<40

%0

4000 adet

%0
%0

700t
20t

%0
AB uygulaması

2500t

%3

600t
75t

%20
%20

ıoot
ıoot
500t

%20
%25
%50 indirim

500t

%50 indirim

50t
40t

%50 indirim
%15

500t

ıoot
ıoot
15001

250t

%50 indirim
%50 indirim
%50 indirim
%15
1%20
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V. 12050090

1206
120991

121299
140310
140390
15010090
151211
151521
152190

1704
1902
1905
200110

200190

200310

2007

2008

2009
210320

Rep veya kolza tohumlan (kınlmış
olsun olmasın), tohumluk olmayan
(01.01-31.08 tarihleri arasında)
sınırsız
(v.Canola cesidi)
Ayçiçeği tohumu (kınlmış olsun
olmasın), (01.01-31.08 tarihleri
25000t
arasında)
20t
Sebze tohumlan
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen
veya yer almayan insanlann yemesine
700t
elverişlicinsten diğer bitkisel ürünler
Süpürge dansı
ıooot
ûzeliklefırça ve süpürge imalinde
kullanılan bitkisel maddeler
Kümes hayvanlanmn yağlan
ıot
Ham ayçiçeği tohumu veya aspir yağlan
15000t
ve bunlann fraksivonlan
Ham mısır yağı ve fraksiyonlan
ıooot
Bitkisel mumlar, bal mumu veya diğer
böcek mumlan (rafine edilmiş veya
ıoot
boyanmış olsun olmasın)
3000t
Çiklet veşeker mamulleri
Makarna
ıoot
3000t
Bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri
Hıyarlar ve kornişonlar (sirke veya
asetik asitli hazırlanmış veya konserve
150t
edilmiş)
Diğer sebzeler, meyvalar, sert kabuklu
meyvalar ve yenilen diğer bitki
parçalan (sirke veya asetik asitle
hazırlanmış veva konserve edilmiş)
20t
Mantar, konserve edilmiş
Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyve
veya sert kabuklumeyva püresi, meyve
pastlan (pişirilerek hazırlanmış), (ilave
şeker veya diğer tatlandıncı maddeleri
ıoot
içersin, içermesin)
vieyvelar, sert kabuklu meyvelar ve
yenilen diğer bitki parçalan (başka
surette hazırlanmış veya konserve
800t
edilmiş)
Meyve sulan (üzüm şırası dahil) ve
sebze sulan (fermente edilmemiş ve
alkol katılmamış), ilave şeker veya
diğer tatlandıncı maddeler katılmış
ıoot
Dİsun olmasın
Domates ketçapıve diğer domates
50t
soslan
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%50 indirim

%0
%10

%10
%0
%0

%0
%50 indirim

%6

%0
AB uygulaması
AB uygulaması
AB uygulaması

%50 indirim

%23

%30

%30

K>35
>/o0
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EKİ

2201
220410
220421
220429

230230
230670
240110
240120
240220

Sular (Tabii ve suni mineral sular ve
gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer
tatlandırıcı maddeler katılmamış veya
200t
lezzetlendirilmemiş); buz ve kar
500 hlt
Köpüklü şaraplar
Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda
olanlar
Diğer şaraplar
Buğdayın elenmesi, öğütülmesi veya
başka işlemlere tutulması sonucu elde
edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar
2000t
(pellet halinde olsun olmasın)
Mısır embriyoları üretiminden arta
300t
kalan küspe ve diğer katı artıklar
Tütün (sapları kopanlmamış, daman
ıoot
çıkarılmamış)
Tütün (tamamen veya kısmen saplan
kopanlmış. daman çıkanlmış)
200t
Tütün içeren sigaralar
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%0
%50

%7
%7
%15
|%50 indirim
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PROTOKOL A
EK2
TARİFE NUMARASI

020724
020725

TANIM

İTARİFE KOTASI

ıoot

Hindi Eti

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI

12.5 nün 50ecu/t
12.5

1905
200110
200190

Peynir ve lor Ö4MDÖMU; '"
040690501 ve 040690991 hariç ıoot
Kesme çiçekler
50t
Patates (01.01-15.05)
700t
Domates (01.11-31.05)
ıooot
Mercimekler
800t
sınırsız
Kabuklu Fındık
Kabuksuz Fındık
sınırsız
Kurutulmuş incir
Portakal
ıoooot
Mandarin
Limon
Greyfurt
Kurutulmuş Uzum
50t
50t
Kurutulmuş Kayısı
70t
Çay
200t
Rafine zeytinyağı
Rafine ayçicek yağı
500t
Konserve ton balığı
ıoot
Konserve ton balığı
ıoot
3000t
Çiklet
Şekerlemeler
Makarnalar
ıoot
Bisküvi ve diğer ekmekçi
mamuller
3000t
Hıyarlar ve kornişonlar
150t
Diğer muhafaza edilmiş sebzeler

%33
%28
%28

2007

Reçeller, jöleler, marmelatlar,
meyve veya sert kabuklumeyva
püresi, meyve postları
(pişirilerek hazırlanmış), (ilave
şeker veya diğer tatlandırıcı
maddeleri içersin, içermesin)

%28

0406
060310
070190510
07020000 1.2
071340
080221
080222
080420.90
080510
080520
080530
080540
080620
081310
0902
15091090
151219
160414
16042070
170410
170490
1902

ıoot

Meyvelar, sert kabuklu
meyvelar ve yenilen diğer bitki
parçalan (başka surette
hazırlanmış veya konserve
2008
400t
edilmiş)
Meyve sulan (üzüm şırası
dahil) ve sebze sulan (fermente
edilmemiş ve alkol katılmamış),
ilave şeker veya diğer
2009 11,19,20,30, tatlandıncı maddeler katılmış
40,90
olsun olmasın
ıoot
2009 50,60,70,80
2105
50t
Dondurma
2203
1500hlt
Bira
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%21
%28
%17.50
22,5+110,25 ecu/t
%28
%20
%11.50
%8.50
%7
%7
%7
%25.50
%20
%10.50
%8.50
%10.50
%24.50
%24.50
%22
%36
%35

%28

%21.30
%28
%35
35min 11.4ecu/t _

(S. Sayısı: 734)

-52PROTOKOLA
EK 2
2401 10 10, 20, 30,
41
Tütün
2401 20 10, 20, 30,
41
2401 10 49, 50, 70,
80, 90
2401 20 49, 50, 70,
80,90
24011060
24012060
2402

ıoot

%7

%28

%40

Sigaralar

200t
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"Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı
ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında
PROTOKOL B

İÇİNDEKİLER

BAŞLIK I

GENEL HÜKÜMLER

- Madde 1

Tanımlar

BAŞLIK II

"MENŞELİ ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI

- Madde 2
- Madde 3
- Madde 4
- Madde 5
• - Madde 6
- Madde 7
- Madde 8
-Madde 9
-Madde 10
- Madde 11

Genel koşullar
İki taraflı menşe kümülasyonu
Çapraz menşe kümülasyonu
Tamamen elde edilmiş ürünler
Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler
Yetersiz işçilik veya işleme operasyonları
Nitelendirme birimi
Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam
Setler
Nötr elemanlar

BAŞLIK III

ÜLKESEL GEREKLİLİKLER

- Madde 12
- Madde 13
- Madde 14

Ülkesellik ilkesi
Doğrudan nakliyat
Sergiler

BAŞLIK IV

GERİ ÖDEME VEYA MUAFİYET

-Madde 15

Geri ödemenin veya gümrük vergilerinden muafiyetin
yasaklanması

BAŞLIK V

MENŞE İSPAT BELGESİ

-Madde 16
-Madde 17

Genel koşullar
EUR.l dolaşım sertifikasının düzenlenme işlemleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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- Madde 18
-Madde 19
- Madde 20
-Madde 21
- Madde 22
- Madde 23
- Madde 24
-Madde 25
- Madde 26
- Madde 27
- Madde 28
- Madde29
- Madde 30

Sonradan düzenlenen EUR. 1 dolaşım sertifikası
İkinci nüsha EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenmesi
Önceden düzenlenmiş veya hazırlanmış bir menşe ispat
belgesine istinaden EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenmesi
Fatura beyanında bulunma koşulları
Onaylanmış ihracatçı
Menşe ispat belgesinin geçerliliği
Menşe ispat belgesinin ibrazı
Parçalar halinde ithalat
Menşe ispat belgesinden muafiyet
Destekleyici belgeler
Menşe ispat belgelen ile destekleyici belgelerin muhatazası
Farklılıklar ve şekli hatalar
ECU cinsinden ifade edilen tutarlar

BAŞLIK VI

İDARİ İŞBİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ

- Madde 31
- Madde 32
- Madde 33
-Madde 34
-Madde 35

Karşılıklı yardım
Menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolü
Anlaşmazlıkların çözümü
Cezalar
Serbest bölgeler

BAŞLIK VII

SON HÜKÜMLER

- Madde 36
- Madde 37
- Madde 38

Gümrük ve menşe konuları Alt Komitesi
Protokolde yapılacak değişiklikler
Transit haldeki veya antrepodaki eşya
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BAŞLIKI
GENEL HÜKÜMLER

Madde 1
Tanımlar
Bu Protokolün uygulanmasında:
(a) "imalat", montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere her türlü işçilik veya
işleme tabi tutma;
(b) "madde", ürünün imalatında kullanılan herhangi bir girdi, hammadde, parça
veya aksamlar v.b.;
(c) "ürün", bilahare başka bir imalatta da kullanılması sözkonusu olsa bile. imal
edilmiş ürün;
(d) "eşya", hem madde hem de ürün;
(e) "gümrük kıymeti", Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın
VII.Maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak 1994'te yapılan Anlaşma'ya
(gümrük kıymeti hakkında DTÖ Anlaşması) göre tespit edilen kıymet;
(f) "fabrika çıkış fiyatı", ürün için, nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirildiği
Taraf ülkede, bunu üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibariyle ödenen fiyat
anlamına gelir. Kullanılan bütün madde fiyatlarının dahil edilmiş olduğu bu
fiyattan, elde edilmiş ürünün ihracı halinde geri ödenmiş veya ödenecek olan
yurtiçi vergiler çıkarılır.
(g) "maddelerin kıymeti", kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı
esnasındaki gümrük kıymeti, veya bunun bilinmemesi veya tespit
edilememesi halinde, Taraf ülkelerden birinde maddeler için ödendiği tespit
edilebilen ilk fiyat;
'
(h) "menşeli madde kıymeti", (g) altparagrafında tanımlandığı şekilde, gerekli
değişiklikler yapılarak uygulanan, bu tür maddenin kıymeti;
(i) "katma değer", fabrika çıkış fiyatından, sözkonusu ürünün elde edildiği ülke
menşeli olmayıp malın üretiminde kullanılan her bir ürünün gümrük „
kıymetinin çıkarılmasıyla bulunan değer; ^^IKSBa^.
-^VÎ / ^ \
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- 56 (j) "fasıllar" ve "pozisyonlar", işbu Protokol'de "Armonize Sistem" veya "AS"
olarak geçen Armonize Mal Tanım ve Kodlama Sistemi'ni oluşturan
nomanklatürde kullanılan fasıllar ve pozisyonlar (dört haneli kodlar);
(k) "sınıflandırılmış" tabiri, ürün veya maddelerin belirli bir pozisyon altında
sınıflandırılması;
(1) "sevkiyat", ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen, ya da
ihracatçıdan alıcıya şevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan, veya
böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünler:
(m)"ülkeler", kara sularını da içerecek şekilde ülkeler,
anlamına gelir.

BAŞLIK II
"MENŞELİ ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI

Madde 2
Genel koşullar
Bu Anlaşmanın uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Taraf ülkelerden biri
menşeli kabul edilirler:
(a) bu Protokol'de Madde 5'te belirtildiği şekilde, tamamen ilgili Taraf ülkede
elde edilen ürünler;
(b) bu Protokol'de Madde 6'da belirtildiği şekilde ilgili Taraf ülkede yeterli işçilik
veya işlemden geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen elde edilmemiş
maddeler ihtiva ederek anılan Taraf ülkede elde edilen ürünler.

Madde 3
İki taraflı menşe kümülasyonu
Taraf ülkelerden biri menşeli maddeler, diğer Taraf ülkede elde edilen bir ürün
içine dahil edildikleri takdirde o ülke menşeli kabul edilirler. Söz konusu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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maddelerin, işbu Protokol'ün 7(1) Maddesinde atıfta bulunulanların ötesinde bir
işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden
geçmiş olmaları gerekmez.

Madde 4
Çapraz menşe kümülasyonu
Paragraf 2 ve 3 hükümlerine tabi olarak; Avrupa Toplulukları, Polonya.
Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Romanya, Litvanya.
Letonya, Estonya, Slovenya, İzlanda, Norveç veya İsviçre menşeli maddeler.
bir Taraf ülke ile bu ülkeler arasındaki Anlaşmalar anlamında anılan Taraf
ülkede elde edilmiş bir ürün içine dahil edildikleri takdirde o Taraf ülke menşeli
kabul edilirler. Bu maddelerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları
gerekmez.
Paragraf 1 dolayısıyla menşe statüsü kazanmış ürünler, Taraf ülkelerden birinde
sağlanan katma değer, sadece paragraf 1'de belirtilen diğer ülkelerden herhangi
biri menşeli olup kullanılan maddelerin kıymetini aştığında o Taraf ülke
menşeli ürünler sayılmaya devam ederler. Aksi takdirde sözkonusu ürünlerin
menşei, kullanılan menşeli maddelerin en yüksek kıymeti dikkate alınarak
paragraf 1'de belirtilen ülke menşeli olarak kabul edilir. Bu menşe tahsisinde.
paragraf l'de belirtilen diğer ülkeler menşeli olup bir Taraf ülkede yeterli işlem
veya işçilik görmüş maddeler dikkate alınmaz.
Bu Madde'de getirilen kümülasyon sadece, kullanılan maddeler işbu
Protokol'deki kurallarla aynı menşe kurallarının uygulanmasıyla menşeli ürün
statüsünü elde ettikleri takdirde uygulanabilir. Taraf ülkeler, paragraf 1 "de
belirtilen diğer ülkelerle sonuçlandırılan anlaşmalar ve ilgili menşe kurallarının
detaylarını birbirlerine iletirler.

Madde 5
Tamamen elde edilmiş ürünler
Aşağıdaki ürünler tamamen bir Taraf ülkede elde edilmiş kabul edilir:
(a) kendi topraklarından veya deniz yataklarından çıkartılan mineral ürünler;
(b) o Taraf ülkede hasat edilen bitkisel ürünler;
Türkiye Büyük Millet Meclisi

-58(c) o Taraf ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar;
(d) o Taraf ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler,
(e) o Taraf ülkede avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler;
(f) o Taraf ülke karasuları dışında kendi gemileri ile denizden elde edilen
balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler;
(g) münhasıran (f) alt paragrafında belirtilen ürünlerden kendi fabrika
gemilerinin bordasında üretilen ürünler;
(h) yalnızca hammaddelerin geri kazanılmasına müsait, sadece sırt
geçirmeye ve atık olarak kullanmaya elverişli kullanılmış lastikler dahil
olmak üzere, toplanmış kullanılmış maddeler,
(i) o Taraf ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve
hurdalar,
(j) kendi karasuları dışında, münhasır işletme hakkına sahip olmaları
kaydıyla deniz toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler;
(k) münhasıran (a) ila (j) altparagraflarında tanımlanan ürünlerden üretilen
eşya.
l(f) ve (g) altparagraflarındaki "kendi gemileri" ve "kendi fabrika gemileri"
terimleri sadece aşağıda belirtilen gemi ve fabrika gemileri için uygulanır:
(a) bir Taraf ülkede kayıtlı veya tescilli olanlar;
(b) anılan Taraf ülke_ bayrağı altında seyredenler;
(c) en az %50'si o Taraf ülke vatandaşlarına veya yönetim merkezi Taraf
ülkelerden birinde bulunan, müdür veya müdürleri, Yönetim Kurulu veya
Denetleme Kurulu Başkanı ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğu o Taraf
ülke vatandaşı olan ve ilave olarak, ortaklık veya limited şirket
durumunda, sermayesinin en az yarısı o Taraf ülkeye veya o Taraf
ülkenin kamu kuruluşları ya da vatandaşlarına ait olanlar;
(d) yönetici ve yetkilileri o Taraf ülke vatandaşı olanlar; ve

j , - ^

(e) mürettebatının en az %75'i o Taraf ülke vatandaşı olanlar.

(n //r*\
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-59Maddeö
Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler
1. Madde 2'ye göre, tamamen elde edilmemiş ürünler, bu Protokol'ün Ek Il'sinde
yer alan listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede
işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilirler.
Yukarıda belirtilen şartlar, bu Anlaşma kapsamındaki tüm ürünler için,
imalatta kullanılan menşeli olmayan maddeler üzerinde yapılması gerekli
işçilik ve işlemleri gösterir ve sadece bu maddelerle ilgili olarak uygulanır.
Bu nedenle, listedeki şartları yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir
ürün başka bir ürünün imalatında kullanılırsa, onun bileşiminde yer aldığı
ürüne tatbiki mümkün şartlar, kendisine uygulanmaz ve bunların imalatında
kullanılmış olabilecek menşeli olmayan maddeler dikkate alınmaz.
2. Paragraf l'e rağmen, listede belirtilen şartlar uyarınca bir ürünün imalatında
kullanılmaması gereken menşeli olmayan maddeler aşağıdaki şartların yerine
getirilmesine bağlı olarak kullanılabilir:
(a) toplam kıymetleri, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu geçmiyorsa;
(b) menşeli olmayan maddelerin azami değeri olarak listede verilmiş olan
yüzdeler, bu paragrafın uygulanmasıyla aşılmamışsa.
Bu paragraf Armonize Sistem'in 50 ila 63. fasıllarındaki
uygulanmaz.

ürünlere

3. Paragraf 1 ve 2, Madde 7'de öngörülenlerin dışında uygulanır.

Madde 7
Yetersiz işçilik veya işleme operasyonları
1. Paragraf 2'ye halel gelmeksizin, Madde 6'da belirtilen koşullar yerine
getirilmiş olsun veya olmasın, aşağıdaki işlemler menşe statüsü vermek için
yetersiz işçilik veya işleme olarak kabul edilir:
(a) nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını
sağlamaya yönelik işlemler (havalandırma, yayma, kurutma, soğutma,
tuz, kükürtdioksit veya başka sulu çözeltilere yerleştirme, hasarlı
kısımları ayırma ve benzeri işlemler);
^!rg^ras^t^
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- 60 (b) toz temizleme, eleme veya kalburdan geçirme, ayırma, tasnifleme, bir
araya getirme (maddelerden setler oluşturma dahil), yıkama, boyama.
kesmeyi içeren basit işlemler;
(c) (i)

ambalaj değişikliği, ambalajların ayrılması ve birleştirilmesi:

(ii) basit şişeleme, beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kurulama.
karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme
işleri;
(d) ürünler veya paketleri üzerine marka, etiket ve diğer benzeri ayırıcı
işaretleri koyma;
(e) karışımların bir veya daha fazla bileşeninin bir Taraf ülke menşeli kabul
edilebilmesi için bu Protokol'de belirlenen koşulları yerine getirmediği
hallerde,değişik türden olup olmadığına bakılmaksızın, ürünlerin basit
karıştırılma işlemi;
(f) tamamlanmış bir ürün elde etmek için parçaların basit montajı;
(g) (a) ila (f) alt paragraflarında belirtilen işlemlerden iki veya daha
fazlasının birleşimi;
(h) hayvan kesimi.
2. Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin paragraf 1 hükümleri
çerçevesinde yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Taraf
ülkelerde gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir.

Madde 8
Nitelendirme birimi
1. Bu Protokol hükümlerinin uygulanması amacıyla, nitelendirme birimi.
Armonize Sistem nomanklatürünü kullanarak sınıflandırma yapılırken temel
birim olarak kabul edilen belirli bir üründür.

- 6 1 (a) muhtelif maddelerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün.
Armonize Sistem'de tek bir pozisyonda sınırlandırıldığında, bu ürünün
tümü, nitelendirme birimini oluşturur.
(b) bir sevkıyat, Armonize Sistem'de aynı pozisyon içinde sınıflandırılan
belli sayıda aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Protokol
hükümlerinin uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilmelidir.
2. Armonize Sistemin 5. Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma
açısından ürüne dahil ediliyorsa, menşe tespiti açısından da dahil edilir.

Madde 9
Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam
Bir teçhizat, makina, alet veya araç parçası beraberinde teslim edilen normal bir
teçhizatın bölümü durumundaki ve fiyata dahil edilmiş bulunan veya ayrıca
fatura edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; sözkonusu teçhizat.
makina alet veya araç içinde mütaala edilir.

Madde 10
Setler
Armonize sistemin 3. Genel Kuralında tanımlanan setler, tüm bileşenleri menşeli
olduğunda menşeli olarak kabul edilir. Ancak, bir set menşeli ve menşeli
olmayan ürünlerden oluştuğunda, menşeli olmayan ürünlerin kıymeti- setin
fabrika çıkış fiyatının %15'ini aşmıyorsa, set bir bütün olarak menşeli olarak
kabul edilir.

Madde 11
Nötr elemanlar
Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, imalatında kullanılabilecek:

-62(b) tesis ve teçhizat;
(c) makina ve aletler;
(d) ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyaların
menşeini belirlemek gerekmez.

BAŞLIK III

j ^ t -

ÜLKESEL GEREKLİLİKLER

RC

Madde 12

^ * &

Ülkesellik ilkesi
Başlık Il'de yer alan menşe statüsü kazanılmasına ilişkin koşullar, Madde 4
saklı kalmak üzere, Taraf ülkelerde kesintisiz olarak yerine getirilmelidir
Bir Taraf ülkeden, başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın, geri
gelmesi halinde, aşağıdaki hususlar gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde
ispat edilmediği takdirde, Madde 4 saklı kalmak üzere, menşeli olmadığı
kabul edilir:
(a) geri gelen eşyanın, ihraç edilmiş bulunan eşya ile aynı olduğu:
(b) sözkonusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi
koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi
bir işleme tabi tutulmadığı.
Madde 13
Doğrudan nakliyat
/
I

Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele sadece işbu Protokol'ün
gerekliliklerini yerine getirmiş, Taraf ülkeler arasında doğrudan veya Madde
4'te belirtilen diğer ülke topraklan üzerinden nakledilen ürünler için
uygulanır. Bununla beraber tek bir sevkiyatı oluşturan ürünler, aktarma veya
geçici depolama yoluyla, ancak transit geçtiği veya depolandığı ülkenin
gümrük idarelerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme
veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden
geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde başka ülkeler üzerinden
nakledilebilirler.
^f^ 8 8 *^^
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-63Menşeli ürünler Taraf ülkeler dışındaki ülkeler üzerinden boru hattı ile
nakledilebilirler.
2. Paragraf l'de yer alan şartların sağlandığı, ithalatçı ülkenin gümrük idaresine
aşağıdaki belgelerin ibrazı ile ispatlanır:
(a) ihracatçı ülkeden, transit ülkesi yoluyla geçişi kapsayan tek bir sevk
evrakı; veya
(b) transit ülkesi gümrük idaresince düzenlenen,
(i)

ürünlerin tam bir tanımını veren,

„

(ii) ürünlerin boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği
hallerde kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını
gösteren,
(iii) ürünlerin transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu
kanıtlayan,
bir belge; veya
(c) bunların temin edilememesi halinde, diğer kanıtlayıcı belgeler.

Madde 14
Sergiler
1. Madde 4'te belirtilenler dışında, bir başka ülkeye sergilenmek üzere
gönderilen ve sergiden sonra bir Taraf ülkeye ithal edilmek üzere satılan
menşeli ürünler, aşağıdaki durumlar hakkında gümrük idarelerinin tatmin
edilmesi kaydıyla ithalatta Anlaşma hükümlerinden yararlanırlar:
(a) bir ihracatçının bu ürünleri Taraf ülkelerden birinden_serginin yapıldığı
ülkeye nakletmesi ve orada sergilemesi;
(b) ürünlerin bu ihracatçı tarafından Taraf ülkelerden birindeki bir kişiye
satılması veya tasarrufuna verilmesi;
(c) ürünlerin sergi süresi içinde veya. sergiden hemen sonra, sergilenmek
üzere gönderildikleri durumda sevkedilmesi; ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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- 64 4. Paragraf 1 ila 3 hükümleri, Madde 8(2)'de belirtilen ambalajlara, Madde 9'da
belirtilen aksesuar, yedek parça ve aksama ve Madde 10'da belirtilen set
halindeki ürünler açısından da, menşeli olmamaları halinde uygulanır.
5. Paragraf 1 ila 4 hükümleri, yalnızca Anlaşma'nın uygulandığı türden
maddelere uygulanır. Ayrıca bu hükümler, Anlaşma hükümleri uyarınca
ihracatta uygulanabilen tarım ürünleri için ihracat iadesi sisteminin işlemesine
engel teşkil etmezler.
6. Paragraf l'e rağmen, Taraflar, menşeli ürünler imalatında kullanılan
maddelere uygulanabilen gümrük vergileri veya eş etkili vergilerin geri
ödenmesi veya bunlardan muafiyet düzenlemelerini aşağıdakilere tabi olarak
işletebilirler:
(a) Türkiye veya Bulgaristan'da yürürlükte bulunan gümrük vergilerinin yüzde 5'i
veya daha düşük oranları, Armonize Sistem'in 25 ila 49. ve 64 ila 97.
fasıllarındaki ürünler açısından hükmünü sürdürür.
(b) Türkiye veya Bulgaristan'da yürürlükte bulunan gümrük vergilerinin yüzde
10'u veya daha düşük oranlan, Armonize Sistem'in 50 ila 63. fasıllarındaki
ürünler açısından hükmünü sürdürür.
Bu paragraf hükümleri 31 Aralık 1998'e kadar uygulanır ve ortak kararla gözden
geçirilebilir.

BAŞLIK V
MENŞE İSPAT BELGESİ

Madde 16
Genel koşullar
1. Taraf ülkelerden biri menşeli ürünler diğer Taraf ülkeye ithal edilirken.
aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı üzerine işbu Anlaşma'dan
yararlanabilirler:
(a) Bir örneği EK-III'te yer alan EUR.l Dolaşım Sertifikası; veya
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teslimat notu veya başka herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen.
metni Ek-IV'te yer alan, sözkonusu ürünleri teşhislerini mümkün kılmaya
yeterli ayrıntıda tanımlayan bir beyan (bundan sonra "fatura beyanı"
olarak atıfta bulunulacaktır).
Paragraf l'e rağmen, İşbu Protokol anlamındaki menşeli ürünler Madde 26'da
tanımlanan durumlarda, yukarıda bahsedilen belgelerden birinin ibrazına
gerek olmaksızın bu Anlaşma'dan yararlanırlar.
9 V-İ:
Maddel7
EUR.l dolaşım sertifikasının düzenlenme işlemleri
1. EUR.l Sertifikası, ihracatçının veya ihracatçının sorumluluğunda yetkili
temsilcisinin yazılı müracaatına binaen, ihracatçı ülkenin gümrük idaresi
tarafından düzenlenir.
2. Bu amaçla, ihracatçı veya yetkili temsilcisi, örnekleri Ek-IH'te yer alan EUR. I
dolaşım sertifikası ve müracaat formunu doldurur. Bu formlar, Türkçe.
Bulgarca, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde ve ihracatçı ülkenin iç
mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur. Eğer el yazısı kullanılırsa
matbaa harfleriyle ve mürekkeple doldurulur. Eşyanın tanımı, bu amaçla
ayrılmış kutu içine boş satır bırakılmaksızın yapılmalıdır. Eğer kutunun
tamamı dolmaz ise, tanımın son satırının altına bir yatay çizgi çekilerek, boş
alan çapraz bir çizgi ile kapatılır.
3. EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenmesi için müracaatta bulunan ihracatçı.
EUR.l dolaşım sertifikasını verecek ihracatçı ülkenin gümrük idaresinin talep
edebileceği, sözkonusu eşyanın menşe statüsü ile işbu Protokolün diğer
koşullarının yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili vesaiki herhangi
, bir zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur.
4. Sözkonusu ürünlerin, Taraf ülkelerden veya Madde 4'te belirtilen diğer
ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve işbu Protokolün diğer koşullarını
yerine getirmesi durumunda, Taraf ülkelerden birinin gümrük idaresi
tarafından bir EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenir.
5. Belgeyi düzenleyen gümrük idareleri, ürünlerin menşe statüsünün ve işbu
Protokolün diğer koşullarının yerine getirildiğinin kontrolü için gereken her
tedbiri alırlar. Bu amaçla, her türlü delil talebinde bulunma ve ihracatçının
hesaplarında denetleme yapma veya gerekli görülen başka herhangi bir
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2'de atıfta bulunulan formların usulünce doldurulmasını sağlarlar. Özellikle.
ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun, her türlü sahte ilaveler
yapılması imkanını ortadan kaldırılacak şekilde doldurulmuş olduğunu
kontrol ederler.
6. EUR.l dolaşım sertifikasının düzenlendiği tarih, sertifika üzerindeki II
numaralı kutuda gösterilir.
7. EUR.l dolaşım sertifikası, gümrük idaresince düzenlenerek fiili ihracatın
gerçekleştiği veya kesinleştiği anda, ihracatçının kullanımına verilir.

Madde 18
Sonradan düzenlenen EUR.1 dolaşım sertifikası
1. Madde 17(7)'ye rağmen, aşağıdaki durumlarda, EUR.l dolaşım sertifikası
istisnai olarak, ait olduğu eşyanın ihracatından sonra düzenlenebilir:
(a) hatalar, istenmeyerek yapılan ihmaller veya özel durumlar nedeniyle.
ihracat esnasında düzenlenmemiş ise; veya
(b) Gümrük idareleri, bir EUR.l dolaşım sertifikasının düzenlenmiş, ancak
teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususunda, tatmin
edilirlerse.
2. Paragraf l'in uygulanması açısından, ihracatçı, müracaatında EUR.l dolaşım
sertifikasının ait olduğu ürünlerin ihracat yer ve tarihini ve talebinin
gerekçelerini belirtmek zorundadır.
3. Gümrük idareleri, ancak ihracatçının müracaatındaki bilgilerin mütekabil
dosya ile uyumlu olduğunu doğruladıktan sonra, sonradan EUR.l dolaşım
sertifikası düzenleyebilirler.
4. Sonradan verilen EUR.l dolaşım sertifikaları, aşağıdaki ibarelerden birini
taşımalıdır:
"SONRADAN VERİLMİŞTİR"
"H3MZJEH B nOCJlEflCTBHE"
_ ^
"ISSUED RETROSPECTIVELY"
^tmiBf
/ C X
"DELIVRE APOSTERİORİ"
/•>•/••'/f'^^'
V ^ * CVV
"DELIVREAPOSTERİORİ"
^J^Tİ^S. * j p \
"NACHTRAGLICH AUSGESTELLT" f ^ ^ » ^ Ç \
M f ( C ^ ^ !•
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5. Paragraf 4'te belirtilen ibare, EUR.l dolaşım sertifikasının "Gözlemler"
kutusuna konulur.

Madde 19
İkinci nüsha EUR 1 dolaşım sertifikası düzenlenmesi
1. EUR.l dolaşım sertifikasının çalınması, kaybolması veya hasar görmesi
halinde ihracatçı, belgeyi düzenleyen gümrük idaresine, elindeki ihracat
belgelerine dayanarak ikinci bir nüsha tanzim etmesi için müracaat edebilir.
2. Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha, aşağıdaki ibarelerden birini taşımalıdır:
"İKİNCİ NÜSHADIR"
"AyBJlHKAT"
"DUPLICATE"
"DUPLICATA"
"DUPLIKAT"
3. Paragraf 2'de belirtilen ibare, EUR.l
kutusuna konulur.

dolaşım sertifikasının "Gözlemler"

4. Orijinal EUR.l dolaşım sertifikasının veriliş tarihini taşıması gereken ikinci
nüsha bu tarihten itibaren hüküm ifade eder.

Madde 20
Önceden düzenlenmiş veya hazırlanmış bir menşe ispat belgesine istinaden
EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenmesi
Menşeli ürünler bir Taraf ülke gümrük idaresinin kontrolü altında iken.
sözkonusu ürünlerin tamamı veya bir bölümünü Taraf ülkelerden biri içinde
başka bir yere göndermek amacıyla, orijinal menşe ispat belgesinin bir veya daha
fazla EUR.l dolaşım sertifikası ile değiştirilmesi mümkündür. Değiştirilen EUR.l
dolaşım sertifikası/sertifikaları, ürünleri kontrolü altında bulunduran gümrük
idaresi tarafından düzenlenir.
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Fatura beyanında bulunma koşulları
I. Madde 16(1 )(b)'de atıfta bulunulan fatura bey anı,
(a) Madde 22 anlamında bir onaylanmış ihracatçı tarafından; veya
(b) toplam kıymeti 6000 ECU'yıı geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden ve
bir veya daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için, herhangi bir
ihracatçı tarafından;
hazırlanabilir.
2. Fatura beyanı, sözkonusu ürünlerin Taraf ülkelerden veya Madde 4"te
belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli olarak kabulü ve bu Protokolün diğer
koşullarının sağlanması halinde hazırlanabilir.
3. Fatura beyanında bulunan ihracatçı, ihracatçı ülkenin gümrük idaresinin talebi
üzerine, sözkonusu eşyanın menşe statüsü ile işbu Protokolün diğer koşulların
yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili vesaiki her an ibraz etmeye
hazırlıklı olur.
4. Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni Ek IV'te verilen ve aynı Ekteki
lisanlardan birinde ihracatçı ülkenin iç mevzuat hükümleriyle uyumlu olarak
fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi.
damgalanması veya basılmasıyla hazırlanır. Eğer beyan el yazısı ile yapılırsa.
matbaa harfleriyle ve mürekkeple yazılır.
5. Fatura beyanları, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva
etmelidir. Ancak, Madde 22 anlamında onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla
hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış
addedilerek tüm sorumluluğunu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi
ihracatçı ülkenin gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, bu beyanı
imzalama şartı aranmaz.
6. Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından ait olduğu ürünlerin ihracatı sırasında
veya ait olduğu ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı ülkede
ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra hazırlanabilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Onaylanmış ihracatçı
1. İhracatçı ülkenin gümrük idaresi, bu Anlaşma kapsamındaki ürünlerin sık
aralıklarla sevkiyatını yapmakta olan herhangi bir ihracatçıyı, sözkonusu
ürünlerin kıymetine bakılmaksızın fatura beyanında bulunabilmesi
konusunda yetkili kılabilir. Böyle bir yetki talebinde bulunan ihracatçı.
ürünlerin menşe statüsü ile bu Protokolün diğer koşullarının yerine
getirildiğini doğrulamak üzere gümrük idarelerine tatmin edici her türlü
gerekli garantiyi vermek mecburiyetindedir.
2. Gümrük idaresi onaylanmış ihracatçı statüsünü, kendisinin uygun görecekleri
herhangi bir şarta bağlı olarak verebilirler,
3. Gümrük idaresi onaylanmış ihracatçıya, fatura beyanında yer almak üzere,
bir gümrük onay numarası verir.
4. Gümrük idaresi onaylanmış ihracatçının bu yetki kullanımını takip eder.
5. Gümrük idaresi vermiş olduğu yetkiyi herhangi bir anda geri alabilir.
Onaylanmış ihracatçı Paragraf l'de belirtilen garantiyi artık vermez, Paragraf
2'de belirtilen şartları yerine getirmez veya yetkiyi doğru olmayan bir şekilde
kullanırsa, gümrük idaresi bu tasarrufta bulunur.

Madde 23
Menşe ispat belgesinin geçerliliği
1. Bir menşe ispat belgesi, ihracatçı ülkede düzenleniş tarihinden itibaren dört ay
geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz
edilmek zorundadır.
2. Paragraf l'de belirtilen son ibraz tarihinden sonra ithalatçı ülkenin gümrük
idaresine ibraz edilen menşe ispat belgeleri, bu belgelerin belirlenmiş son
tarihe kadar ibraz edilememesinin istisnai durumlardan kaynaklanması
halinde tercihli muamele uygulanmak üzere kabul edilebilir.
3. Diğer geç ibraz hallerinde ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, ürünlerin
belirtilen son tarihten önce sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini
kabul edebilir.
^--~^.
,-«=.
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Madde 24
Menşe ispat belgesinin ibrazı
Menşe ispat belgeleri, ithalatçı ülkedeki usullere uygun
gümrük idaresine ibraz edilir. Anılan idare, menşe ispat
ayrıca, ürünlerin bu Anlaşma'nın uygulanmasının
sağladığına ilişkin ithalatçının beyanı ile birlikte ithalat
edebilir.

olarak bu Taraf tükenin
belgesinin çevirisini, ve
gerektirdiği koşulları
beyannamesini de talep

Madde 25
Parçalar halinde ithalat
İthalatçının talebi üzerine ve ithalatçı ülkenin gümrük idaresince belirlenen
şartlara binaen, Armonize Sistem'in 2(a) genel kuralı anlamındaki
birleştirilmemiş veya monte edilmemiş halde olan ve Armonize Sistem'in XVI ve
XVII. Bölümlerinde veya 7308 ve 9406 No.'lu pozisyonlarda yer alan ürünlerin.
parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe ispat
belgesi, ilk parçanın ithalatı sırasında gümrük idaresine ibraz edilir.

Madde 26
Menşe ispat belgesinden muafiyet
1. Gerçek kişilerden gerçek kişilere küçük paketler halinde gönderilen veya
yolcunun zati_eşyasını oluşturan ürünler, ticari amaçlarla ithal edilmemişlerse
ve işbu Protokolün şartlarına uydukları beyan edilirse ve böyle bir beyanın
doğruluğundan şüphe edilmiyorsa, menşe ispat belgesinin ibrazına gerek
olmaksızın menşeli olarak kabul edilirler. Posta ile gönderilen ürünler için bu
beyan, C2/CP3 gümrük beyannamesi üzerinde veya bu belgeye eklenen bir
kağıt üzerinde yapılabilir.
2. Arızî olarak yapılan ve yalnızca alıcıların veya yolcuların veya bunların
ailesinin kişisel kullanımına yönelik ürünlerin ithalatı, ürünlerin cinsinden ve
miktarından ticari amaç güdülmediği aşikarsa ticari amaçlı ithalat olarak
kabul edilmez.
3. Ayrıca, ürünlerin toplam kıymeti küçük paketler için 500 ECU veya yolcunun
zati eşyasını oluşturan ürünler için 1200 ECU'yü aşmamalıdır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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-71 Madde 27
Destekleyici belgeler
Madde 17(3) ve 21(3)'de belirtilen, bir EUR.l dolaşım sertifikası veya fatura
beyanı kapsamındaki ürünlerin Taraf ülkelerden veya Madde 4'te belirtilen diğer
ülkelerden biri menşeli olduğunu ve işbu Protokolün diğer koşullarını yerine
getirdiğini tevsik etmek amacıyla kullanılan belgeler, diğerlerinin yanında
aşağıda belirtilenleri de içerebilir:
r

(a) ihracatçı veya tedarikçi tarafından, sözkonusu eşyanın elde edilmesi için
gerçekleştirilen işlemleri belgeleyici nitelikte, örneğin hesaplarında veya iç
muhasebesinde yer alan doğrudan deliller;
(b) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan
maddelerin menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan
belgeler;
(c) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, Taraf ülkelerden
birinde maddeler üzerinde yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat
uyarınca kullanılan belgeler;
(d) Taraf ülkelerden birinde işbu Protokol uyarınca veya Madde 4'te belirtilen
diğer ülkelerden birinde işbu Protokol'deki kurallarla aynı menşe kurallarına
göre düzenlenmiş veya hazırlanmış olan, kullanılmış maddelerin menşe
statüsünü tevsik eden EUR.l dolaşım sertifikaları veya fatura beyanları.

Madde 28
Menşe ispat belgeleri ile destekleyici belgelerin muhafazası
1. EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenmesi için müracaatta bulunan ihracatçı.
Madde 17(3)'te belirtilen vesaiki en az üç yıl muhafaza eder.
2. Fatura beyanında bulunan ihracatçı, işbu beyanın bir nüshasını ve Madde
21(3)'te belirtilen vesaiki en az üç yıl muhafaza eder.
3. İhracatçı ülkenin EUR.l dolaşım sertifikası düzenleyen gümrük idaresi.
Madde 17(2)'de belirtilen müracaat formunu en az üç yıl muhafaza eder.

- 72 4. İthalatçı ülkenin gümrük idaresi, kendisine ibraz edilen EUR.l dolaşım
sertifikaları ve fatura beyanlarını en az üç yıl muhafaza eder.
Madde 29
Farklılıklar ve şekli hatalar
1. Menşe ispat belgesi üzerindeki ibareler ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine
getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgeler üzerindeki
ibareler arasında bulunabilecek küçük tutarsızlıklar, sunulan ürünlere karşılık
geldiğinin usulünce tespit edilmesi kaydıyla, menşe ispat belgesini
kendiliğinden geçersiz kılmaz.
2. Menşe ispat belgesi üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması
sözkonusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz şekli hatalar, menşe ispat
belgesinin reddedilmesini gerektirmez.
Madde 30
ECU cinsinden ifade edilen tutarlar
1. ECU ile ifade edilen tutarların ihracatçı ülkenin ulusal parası cinsinden
eşdeğer tutarı, ihracatçı ülke tarafından tespit edilir ve ithalatçı ülkeye
bildirilir.
2. Eğer tutarlar, ithalatçı ülke tarafından tespit olunmuş olan mütekabil tutarları
geçiyorsa, ithalatçı ülke bu tutarları, ürünlerin ihracatçı ülkenin parası
cinsinden fatura edilmiş olması halinde kabul edecektir. Eğer ürünler Madde
4'te belirtilen diğer bir ülkenin parası cinsinden faturalandırılmışsa, ithalatçı
ülke ilgili ülke tarafından bildirilmiş olan tutara itibar eder.
3. Herhangi bir ulusal para cinsinden kullanılacak olan tutarlar, Anlaşmanın
yürürlüğe girdiği tarihten önceki yılın Ekim ayının ilk iş günü itibariyle ECU
cinsinden ifade olunan tutarların o ulusal para cinsinden eşdeğeri olur.
4. ECU cinsinden ifade edilmiş tutarlar ile bunların Taraf ülkelerin ulusal
paraları cinsinden eşdeğerleri, Taraf ülkelerden birinin talebi üzerine Ortak
Komite tarafından gözden geçirilir. Bu gözden geçirme esnasında Ortak
Komite'nin, herhangi bir ulusal para için kullanılacak tutarlarda azalma
olmamasını sağlar ve ayrıca sözkonusu limitlerin etkilerinin reel olarak
muhafaza edilmesinin arzu edilip edilmediğini değerlendirir. Bu amaçla
Komite, ECU cinsinden ifade edilen tutarların değiştirilmesine karar verebilin
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Madde 31
Karşılıklı yardım
1. Taraf ülkelerin gümrük idareleri birbirlerine, kendi gümrük idarelerinde
EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenmesinde kullanılan mühürlerin örnek
baskılarını ve EUR.1 dolaşım sertifikalarının ve fatura beyanlarının sonradan
kontrolünden sorumlu gümrük idarelerinin adreslerini sağlarlar.
2. Bu Protokolün düzgün uygulanmasını teminen, Taraf ülkeler, yetkili gümrük
idareleri vasıtasıyla, birbirlerine EUR.l dolaşım sertifikaları veya fatura
beyanlarının geçerliliklerinin ve bu vesaikte yer alan bilgilerin doğruluğunun
kontrolünde yardımcı olurlar.

Madde 32
Menşe ispat belgelerinin kontrolü
1. Menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolü, sondaj usulü ile veya ithalatçı
ülke gümrük idarelerinin bu belgelerin geçerliliğine, sözkonusu ürünlerin
menşe statüsüne veya işbu Protokolün diğer koşullarının yerine getirilişine
ilişkin makul şüpheleri olduğu her an yapılır.
2. Paragraf 1 hükümlerini yerine getirmek amacıyla, ithalatçı ülkenin gümrük
idareleri, EUR.l dolaşım sertifikası ve fatura ile, eğer ibraz edilmiş ise fatura
beyanını, yahut bu vesaikin birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın
gerekçelerini de belirterek ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine geri
gönderirler. Menşe ispat belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı
kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini
desteklemek üzere gönderilir.
3. Kontrol, ihracatçı ülkenin gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla.
ihracatçı ülkenin gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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hesaplarını denetleme veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme
yetkisine sahip olur.
,
Eğer ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, kontrol sonucunun beklenmesi
süresinde sözkonusu ürünlere tercihli muamele tanınmasını askıya almaya
karar verirse, ürünlerin takdir edilen ihtiyari tedbirlere bağlı olarak serbest
bırakılması ithalatçıya önerir.
Kontrol talebinde bulunan gümrük idareleri, bu kontrolün sonuçlarından
mümkün olan en kısa zamanda haberdar edilir. Bu sonuçlar, belgelerin gerçek
olup olmadığını, sözkonusu ürünlerin Taraf ülkelerden veya Madde 4'te
belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceğini ve
işbu Protokolün diğer koşullarına uyup uymadıklarını açıkça belirtmelidir.
Makul şüphe olması halinde, kontrol talebine on ay içinde cevap alınamaz
veya cevap sözkonusu belgenin gerçekliğinin veya ürünlerin gerçek
menşeinin tespitine imkan verecek ölçüde yeterli bilgi içermiyorsa, talepte
bulunan gümrük idaresi, istisnai durumlar haricinde, tercih tanınmasını
reddeder.

Madde 33
Anlaşmazlıkların çözümü
Madde 32'deki kontrol usulleriyle ilgili olarak, kontrol talebinde bulunan gümrük
idaresi ile bu kontrolün yapılmasından sorumlu gümrük idaresi arasında
çözümlenemeyen bir anlaşmazlığın veya işbu Protokolün yorumlanmasına ilişkin
bir soru hasıl olması halinde, gümrük idareleri durumu Ortak Komite'ye arz eder.
İthalatçı ile, ithalatçı ülkenin gümrük idaresi arasında çıkabilecek her .türlü
anlaşmazlık, adı geçen Tarafın mevzuatı çerçevesinde çözülür.

Madde 34
Cezalar
Ürünler için tercihli muamele hakkı elde etmek amacıyla, yanlış bilgi içeren bir
belgeyi hazırlayan veya hazırlattıran şahıslara ceza uygulanır.
Türkiye Büyükk Millet
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Madde35
Serbest Bölgeler
1. Taraf ülkeler, nakliye esnasında, kendi ülkesinde bulunan bir serbest bölgeyi
kullanan, bir menşe ispat belgesi kapsamında ticarete konu ürünlerin başka
ürünlerle değiştirilmelerini veya bozulmalarını önleyici normal işlemler
dışındaki herhangi bir işleme tabi tutulmamalarının temini konusundaki bütün
tedbirleri alırlar.
2. Paragraf 1 hükümlerine istisna olarak, Taraf ülkelerden biri menşeli ürünler
bir menşe ispat belgesi kapsamında bir serbest bölgeye ithal olunur ve bir
işleme veya muameleden geçirilirse, ilgili idare, uygulanan işlem veya
muamelenin işbu Protokol hükümlerine uygun olması koşuluyla, ihracatçının
talebi üzerine yeni bir EUR.l dolaşım sertifikası düzenler.

BAŞLIK VII
SON HÜKÜMLER

Madde 36
Gümrük ve Menşe Konuları Alt Komitesi
Ortak Komite'ye bağlı, görevlerinin ifasında yardımcı olmak ve uzmanlar
arasında işleyen sürekli bir iletişim ve danışma sağlamak için gümrük ve menşe
konularında bir Alt Komite oluşturulur.
Bu Alt Komite her iki Tarafın gümrük ve menşe konularıyla ilgili hususlardan
sorumlu uzmanlardan oluşur.

Madde 37
Protokolde yapılacak değişiklikler
Ortak Komite, işbu Protokol hükümlerinde değişiklik yapmaya karar verebilir.

-76Madde38
Transit haldeki veya antrepodaki eşya
Bu Protokol hükümlerine uygun olan ve bu Anlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarihte
transit halinde olan ya da Taraf ülkelerin birinde antrepolarda veya serbest
bölgelerde geçici depolanan eşyaya, ithalatçı Tarafın gümrük idaresine
sözkonusu tarihten itibaren dört ay içinde, eşyanın doğrudan nakledilmiş
olduğunu gösteren belgelerle beraber ihracatçı Tarafın yetkili idaresince
sonradan verilmiş bir EUR.l sertifikasının sunulması kaydıyla, Anlaşma
hükümleri tatbik edilebilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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EKI
PROTOKOL B EK H'DE YER ALAN LİSTE İÇİN GİRİŞ NOTLARI
Notl:

Liste, tüm ürünlerin bu Protokol'ün 6. maddesi çerçevesinde yeterli düzeyde işlem
ve işçilik görmüş olarak kabul edilmeleri için gerekli şartları düzenler.
Not 2:
2.1.

Listenin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1. sütun Armonize
Sistem'de kullanılan tarife pozisyon numarası ya da fasıl numarasını, 2.
sütun ise bu sistemde kullanılan tarife pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki
eşyaların tanımını vermektedir. İlk iki sütuna yapılan her bir giriş için 3.
veya 4. sütunda bir kural belirtilmiştir. Bazı hallerde 1. sütundaki girişin
önüne y ibaresi konulması, 3. veya 4. sütundaki kuralın sadece, pozisyonun
2. sütunda tanımlanan o kısmına uygulanacağı anlamına gelmektedir.

2.2.

1. sütunda bir çok pozisyon numarasının bir arada gruplandırılmış olması
veya bir fasıl numarasının verilmesi ve dolayısıyla 2. sütundaki ürün
tanımlarının genel ifadelerle verilmiş olduğu hallerde, 3. veya 4. sütundaki
bitişik kural, Armonize Sistem'de bir fasılın tarife pozisyonlarında, veya 1.
sütunda gruplandırılmış pozisyonlardan herhangi birisinde sınıflandırılan
ürünlerin hepsine uygulanır.

2.3.

Listede bir tarife pozisyonunda yer alan farklı ürünlerin farklı kurallara tabi
olması halinde, her bir bent, 3. veya 4. sütundaki bitişik kurala tabi tarife
pozisyonunun ilgili kısmının tanımını içerir.

2.4.

İlk iki sütundaki herhangi bir kalem için, 3. ve 4. sütunların her ikisinde de
bir kural belirlenmiş ise, ihracatçı, sütun 3 veya sütun 4'te yer alan
kurallardan herhangi birisini uygulamayı, bir alternatif olarak tercih edebilir.
4. sütunda hiçbir menşe kuralı verilmemiş ise, 3. sütunda yer alan kuralın
uygulanması gerekir.

Not3:

3.1.

Başka bir ürünün imalatında kullanılan menşe statüsü kazanmış ürünlere
ilişkin bu Protokol'ün 6. maddesinde yer alan şartlar, menşe statüsünün bu
ürünlerin kullanıldığı fabrikada veya Taraflardaki başka bir fabrikada
kazanılıp kazanılmadığına bakılmaksızın uvgulanır.

- 78 Örneğin:
8407 pozisyonundaki bir motor, ki kural kullanılacak menşeli olmayan
girdilerin kıymetinin fabrika-çıkış fiyatının % 40'ını aşmayacağını belirtir.
y.7224 pozisyonundaki "dövme suretiyle kabaca şekillendirilmiş diğer çelik
alaşımları" ile yapılır.
Eğer bu dövme işlemi bir Tarafta menşeli olmayan külçelerden yapılmış ise.
listede y.7224 pozisyonu için verilen kural gereğince bu işlem menşe
statüsüne sahiptir. Bu takdirde aynı fabrikada veya başka bir fabrikada
üretilip üretilmediğine bakılmaksızın, dövme, motorun kıymet
hesaplamasında menşeli sayılır. Yani, kullanılan menşeli olmayan girdilerin
kıymetleri toplamı alınırken, menşeli olmayan külçenin kıymeti hesaba
katılmaz.
Listedeki kural gerekli asgari işçilik veya işlem miktarını gösterir ve daha
fazla işçilik ve işlem de menşe statüsü verir; aksine daha az işçilik ve işlem
menşe statüsü veremez. Bu nedenle, bir kural belirli bir imalat aşamasında
menşeli olmayan girdi kullanılabileceğini belirtirse, bu tür girdinin daha
önceki bir imalat aşamasında kullanılması mümkün, daha sonraki
aşamasında ise mümkün değildir.
Not 3.2'deki kural saklı kalmak üzere, bir kural "herhangi bir pozisyondaki
girdiler"in kullanılabileceğini belirtiyorsa, ürün ile aynı pozisyonda yer alan
girdiler de, kuralın içerebileceği bazı özel kısıtlamalar da dikkate alınmak
koşuluyla kullanılabilir. Bununla birlikte, "... pozisyondaki diğer girdiler de
dahil olmak üzere, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat" ifadesi.
sadece ürün ile aynı pozisyonda sınıflandırılan ancak listenin 2. sütununda
yer alan ürün tanımından farklı tanımlarda olan ürünlerin kullanılabileceği
anlamına gelir.
Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla girdiden imal edilebileceğini ifade
ettiğinde, bu, herhangi bir veya birden çok girdinin kullanılabileceği
anlamına gelir. Tamamının kullanılmasını gerektirmez.
Örneğin;
52.08 ila 5212 tarife pozisyonundaki mensucat için kural, tabii liflerin
kullanılabileceğini ve diğer girdiler arasında kimyasal girdilerin de
kullanılabileceğini ifade eder. Bu her ikisinin de kullanılması gerektiği
anlamına gelmez; biri, diğeri veya ikisi birden kullanılabilir.
Listedeki bir kural bir ürünün belli bir girdiden imal edilmesi gerektiğini
ifade ederse, açıktır ki bu şart kendi doğası gereği kuralı karşılamayan başka

-79girdilerin kullanılmasını engellemez, (dokumaya ilişkin maddelere ilişkin
aşağıdaki Not 6.2'ye de bakınız).
Örneğin;
1904 pozisyonundaki müstahzar gıda için hububat ve bunların türevlerinin
kullanılmasını hariç tutan kural, hububattan üretilmemiş mineral tuzların.
kimyasal girdilerin veya diğer katkıların kullanılmasını engellemez.
Ancak bu kural, listede gösterilen belirli bir girdiden üretilememesine
rağmen aynı özellikte olan ve önceki bir imalat safhasında bulunan bir
maddeden üretilebilen ürünlere uygulanmaz.
Örneğin:
y Fasıl 62'deki, dokunmamış girdilerden mamul bir giyim eşyası söz konusu
olduğunda, bu eşya grubu için sadece menşeli olmayan ipliğin kullanımına
müsaade ediliyorsa, -dokunmamış kumaşların normal olarak iplikten
üretilememesine rağmen- dokunmamış kumaştan başlanması mümkün
değildir. Böyle durumlarda, başlangıç girdisinin normal olarak iplikten
önceki bir safhada - yani lif safhasında-olması gerekir.

3.6.

Listedeki kuralda kullanılabilecek menşeli olmayan girdilerin maksimum
kıymeti için iki yüzde oranı verilmiş ise, bu yüzdeler birbirine eklenemez.
Diğer bir deyişle, kullanılan menşeli olmayan girdilerin toplam kıymeti
verilen yüzde oranlarının en yüksek olanını aşamaz. Ayrıca, her bir yüzde
oranı ilgili olduğu girdiye uygulanırken aşılmamalıdır.

Not 4:
4.1.

Listede "tabii lifler" kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta
bulunmak üzere kullanılmıştır. Bu eğirme işleminin başlamasından önceki döküntüler dahil- aşamalarla sınırlıdır ve aksi belirtilmedikçe karde edilmiş.
taranmış veya başka türlü işleme tabi tutulmuş ancak eğrilmemiş lifleri
kapsar.

4.2.

"Tabii lifler" kavramı at kılı (0503), ipek (5002 ve 5003), yün lifler ve ince
veya kaba hayvan kılları (5101 ila 5105), pamuk lifleri (5201 ila 5203) ve
diğer bitkisel lifleri (5301 ila 5305) ihtiva eder.

4.3.

"Tekstil hamuru", "kimyasal girdiler" ve "kağıt yapımına mahsus girdiler"
kavramları listede 50 ila 63. Fasıllarda sınıflandırılmayan sunî, sentetik ve
kağıt lifleri veya iplikleri imalinde kullanılabilen girdileri tanımlamak üzere
kullanılmıştır.
..^s 5 **^
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"Sentetik ve suni devamsız lifler" kavramı listede 5501 ila 5507
pozisyonlardaki sentetik veya sunî fılament demetler, devamsız lifler veya
döküntülere atfen kullanılmıştır.

Not5:
5.1.

Listedeki veri bir ürün için bu nota atıfta bulunulduğunda, 3. sütunda
belirtilen şartlar, imalatta kullanılan tüm temel dokumaya elverişli girdilerin
toplam ağırlığının hep birlikte % 10 veya daha azını oluşturan temel
dokumaya elverişli girdilere uygulanmaz (aşağıdaki Not 5.3 ve 5.4'e de
bakınız).

5.2.

Bununla birlikte, Not 5.1'de bahsedilen bu tolerans yalnızca iki veya daha
fazla temel dokumaya elverişli girdiden yapılmış karışık ürünlere
uygulanabilir.
Aşağıdakiler temel dokumaya elverişli girdilerdir.
-ipek,
- yün,
- kaba hayvan kılı,
- ince hayvan kılı,
-atkılı,
-pamuk,
- kağıt yapımına mahsus girdiler ve kağıt,
-keten,
-kenevir,
-jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri,
-sisal ve agave türlerinin dokumaya elverişli lifleri,
- hindistan cevizi, abaka, rami ve dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler.
- sentetik fîlamentler,
- sunî fîlamentler,
- polipropilenden sentetik devamsız lifler,
- poliesterden sentetik devamsız lifler,
-poliamidden sentetik devamsız lifler,
- poliakrilonitrilden sentetik devamsız lifler,
- poliimidden sentetik devamsız lifler,
- politetraflüoroetilenden sentetik devamsız lifler,
-polifenilen sülfıtten sentetik devamsız lifler,
.iv "•••'"•'"
%
- polivinil klorürden sentetik devamsız lifler,
«..". ; ~
- diğer sentetik devamsız lifler,
- viskozdan suni ve sentetik devamsız lifler,
- diğer suni devamsız lifler,
-gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir polieter parçalı (segmentli)
poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik,
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-

-gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir poliester parçalı (segmentli)
poliüretandan
(segmente edilmiş) mamul iplik,
-önemli bir kısmı alüminyum yapraklardan veya aliminyum tozuyla
kaplanmış olsun olmasın plastik filmden oluşan şeritlerle birleştirilmiş 5605
pozisyonunda yer alan ürünler (metalize iplikler) (genişliği 5mm"yi
geçmeyen, iki plastik film arasına renkli veya renksiz bir yapıştırıcı
vasıtasıyla sıkıştırılmş olanlar)
- 5605 pozisyonunda yer alan diğer ürünler.
Örneğin;
5203 pozisyonundaki pamuk, lifleri ve 5506 pozisyonundaki sentetik
devamsız liflerden imal edilmiş 5205 pozisyonundaki bir iplik karışık bir
ipliktir. Bu yüzden, menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan
sentetik devamsız lifler (bunların kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan
imal edilmesi gerekmektedir), ipliğin ağırlığının en çok % 10'una kadar
kullanılabilir.
Örneğin;
5107 pozisyonundaki yün ipliği ve 5509 pozisyonundaki sentetik devamsız
liflerden mamul iplikten imal edilmiş 5112 pozisyonundaki bir yünlü
mensucat karışık bir mensucattır. Bu yüzden menşe kurallarını karşılamayan
menşeli olmayan sentetik iplik (bunların kimyasal girdilerden veya tekstil
hamurundan imali gerekmektedir) veya yün iplik (bunların karde edilmemiş.
taranmamış veya başka bir şekilde eğirmeye hazırlanmamış tabii liflerden
imali gerekmektedir) veya her ikisinin karışımı, mensucatın ağırlığının en
çok % 10'una kadar kullanılabilir.
Örneğin;
5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 5210 pozisyonundaki pamuklu
mensucattan imal edilmiş, 5802 pozisyonundaki bir tufte edilmiş mensucat.
eğer pamuklu mensucat, iki farklı pozisyonda yer alan ipliklerden imal
edilmiş bir karışık mensucat ise veya kullanılan pamuk iplikleri bir karışım
ise, bir karışık üründür.
Örneğin;
Eğer sözkonusu tufte edilmiş mensucat, 5205 pozisyonundaki pamuk
ipliğinden veya 5407 pozisyonundaki sentetik mensucattan imal edilmiş ise.
bu takdirde açıktır ki, kullanılan iplikler iki ayrı temel dokumaya elverişli
girdidir ve aynı şekilde tufte edilmiş mensucat bir karışık üründür.
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Tufteleri hem sunî ipliklerden hem de pamuk ipliğinden birlikte imal edilmiş
olan jüt mesnetli bir halı, üç temel dokumaya elverişli girdi kullanıldığı için
bir karışık üründür. Bu nedenle, kuralın izin verdiğinden daha sonraki bir
imalat aşamasında kullanılan menşeli olmayan girdiler, toplam ağırlıkları
halı içindeki dokumaya elverişli girdilerin ağırlığının % 10'unu aşmadığı
takdirde kullanılabilirler. Böylece, jüt mesnet ve/veya sunî iplikler, ağırlık
koşuluna uyulmak suretiyle, imalatın sözkonusu aşamasında ithal
edilebilirler.
5.3.

"Gipe edilmiş olsun veya olmasın bükülebilir polieter parçaları (şegment)
içeren poliüretandan (segmente edilmiş) imal edilmiş iplik" ihtiva eden
ürünlerde bu tolerans sözkonusu iplik için % 20'dir.

5.4.

"Alüminyum yaprak veya alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasın
plastik film" esaslı şerit ihtiva eden, 5 mm.'yi geçmeyen genişlikte, bir
yapıştırıcı ile iki plastik film arasına sıkıştırılmış" ürünlerde bu tolerans
sözkonusu şerit için % 30'dur.

Not 6:
6.1.

Listede bu giriş notuna atıfta bulunan bir dipnot ile işaretlenmiş tekstil
ürünlerinde, sözkonusu mamul ürünler için 3 nolu sütunda belirlenen
kuralları karşılamayan astar ve iç astarlar haricindeki tekstil girdileri.
mamulünkinden başka bir pozisyonda yer almaları ve toplam kıymetlerinin
mamulün fabrika çıkış fiyatının % 8'ini aşmaması kaydıyla, kullanılabilirler

6.2.

Not 6.3'ün hükümlerine halel getirmeksizin 50 ila 63. Fasıllar arasında yer
almayan girdiler, dokumaya elverişli madde ihtiva etsinler veya etmesinler.
serbestçe kullanılabilirler.
Örneğin;
Listedeki bir kural örneğin pantolon gibi belli bir tekstil eşyası için iplik
kullanılması gerektiğini belirtiyorsa, bu kural, örneğin düğme gibi metal
eşyaların -düğmeler 50 ila 63. Fasıllar arasında yer almadığındankullanılmasını engellemez. Aynı nedenle, fermuarların, normal olarak
dokumaya elverişli madde ihtiva etmelerine rağmen, kullanılmasına mani '
teşkil etmez.

6.3.

Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan menşeli, olmayan girdilerin
kıymeti hesaplanırken 50 ila 63. Fasıllarda yer almayan girdilerin
kıymetlerinin de hesaba dahil edilmesi gerekir.
j} *" . ^ d l t e
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7.1.

7.2.

y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 no.lu pozisyonlar bahis
konusu olduğunda "özel işlemler", aşağıdakilerdir:
(a)

vakumla damıtma;

(b)

daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma

(c)

patlayıcılık verme (cracking);

(d)

yeniden şekillendirme (reforming);

(e)

seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon;

(f)

aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfırik
asitle veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali
ajanlarla nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla,
aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve
dekolarasyon (rengini giderme);

(g)

polimerizasyon;

(h)

alkilasyon;

(i)

izomerleştirme;

<

2710, 2711 ve 2712 no.lu pozisyonlar bahis konusu olduğunda "özel
işlemler", aşağıdakilerdir:
(a)

vakumla damıtma;

(b)

daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma

(c)

patlayıcılık verme (cracking);

(d)

yeniden şekillendirme (reforming);

(e)

seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon;

Kombine nomanklatürün 27. Faslindaki Ek Açıklayıcı Not 4(b)'ye bakınız
sakınız.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 734)

• -i ^ — ^

? ti

-84-

7.3.

(f)

aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfirik
asitle veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali
ajanlarla nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla.
aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve
dekolarasyon (rengini giderme);

(g)

polimerizasyon;

(h)

alkilasyon;

(i)

izomerleştirme;

(j)

sadece y 2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenle
yapılan, işleme tabi tutulan ürünlerin kükürt muhtevasının asgari %
85 azalması ile sonuçlanan kükürt-giderme (ASTM D .1266-59 T
metodu);

(k)

sadece 2710 pozisyonuna dahil ürünler açısından filtrelemeden gayri
bir işlemle parafın giderme;

(1)

sadece y 2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenin bir
kimyasal reaksiyonda aktif bir element olarak yer aldığı, kükürt
gidermenin dışında bir amaçla gerçekleştirilen, 20 bar'dan daha
yüksek basınçta ve 250°C'den daha yüksek sıcaklıkta, katalizör
kullanılarak hidrojen ile muamele. Bununla beraber, y 2710
pozisyonunda yer alan yağlama yağlarının, daha özel olarak renk ve
istikran iyileştirmek üzere, hidrojenle daha ileri muamelesi (yani
hidrofinisaj ve renk giderme), özel işlem olarak kabul edilmeyecektir.

(m)

sadece y 2710 pozisyonuna dahil fuel-oiller açısından bu ürünlerin.
fireler dahil hacimce % 30'undan daha azının 300°C'de ASTM D 86
metoduyla damıtılması şartıyla, atmosferde damıtma;

(n)

sadece y 2710 pozisyonuna dahil, gaz yağlan ve fııel-oiller'den gayri
ağır yağlar açısından yüksek frekanslı elektrik fırça deşarjı vasıtasıyla
muamele.

y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 pozisyonları açısından.
temizleme, dekantasyon, tuz gidemıe, su ile ayırma, fıltrelenıe.
renklendirme, işaretleme, kükürt muhtevalı ürünlerin karıştırılması
sonucunda bir kükürt muhtevası elde etme, bu operasyonların veya benzeri
operasyonların herhangi bir kombinasyonu, menşe kazandırmaz^ .'
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İMAL EDİLEN ÜRÜNÜN MENŞE STATÜSÜ KAZANABİLMESİ
İÇİN MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERE
UYGULANMASI GEREKLİ İŞÇİLİK VEYA İŞLEMLER LİSTESİ

Listede belirtilen ürünlerin tamamı Anlaşma kapsamında olmayabilir.
Bundan dolayı, Anlaşma'nın diğer bölümlerine başvurulması gereklidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 734)

-86AS Kodu

Ürünün Tanımı

(D

(2)

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren işçilik
veya işlemler
(3)
veya
(4) .

l-'asılOI

Canlı hayvanlar

Kullanılan Fasıl l'de yer alan hayvanlar
tamamiyle elde edilmiş olmalıdır

Fasıl 02

Etler ve yenilen sakatat

Kullanılan Fasıl 1 ve 2'de yer alan tüm
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması
gereken imalat

Fasıl 03

Balıklar. kabuklu hayvanlar.
yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer
omurgasız hayvanlar

Kullanılan Fasıl .l'de yer,alan tüm
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması
gereken imalat

Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının
yumurtaları: tabii bak tarifenin başka
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
yenilebilir hayvansal ürünler

Kullanılan Fasıl 4de yer alan tüm girdilerin
tamamiyle elde edilmiş olması gereken
imalat

v Fasıl 04

'

'

aşağıda belirtilenler hariç:
0403

Yayıkaltı süt. pılıtılaşmış süt ve krema,
yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş
veya asitliği artırılmış süt ve krema
(konsantre edilmiş olsun olmasın, ilave
şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler
katılmış olsun olmasın veya aroma veya
ilave meyva. sert kabuklu meyva veya
kakao içersin içermesin)

- Kullanılan Fasıl 4'de yer alan tüm
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması
gereken,
-Ananas, küçük limon veya greyfurtuıı suyu
hariç olmak üzere, kullanılan 2009
pozisyonunda yer alan herhangi bir meyve
suyunun o ülke menşeli olması gereken.
-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 30'unu geçmeyen .
imalat.

y Fasıl 05

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen
veya yer almayan hayvansal menşeli
ürünler: aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan Fasıl 5'de yer alan tüm girdilerin
tamamiyle elde edilmiş olması gereken
imalat.

> 0502

Evcil domuz, yaban domuzu ve
porsukların ince ve kalın kılları.
hazırlanmış.

İnce ve kalın kılların temizlenmesi.
dezenfekte edilmesi, ebatlarına göre
ayrılması ve düzeltilmesi

Fasıl 06

Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler: yumrular,
kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve
süs yapraklan

Fasıl 07

Yenilebilen sebzeler ve bazı kök ve
yumrular

Fasıl 08

Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu
meyvalar: turunçgillerin ve kavunların ve
karpuzların kabukları

-Kullanılan Fasıl 6'da yer alan tüm
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması
gereken,
-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen .
imalat.
Kullanılan Fasıl 7'de yer alan tüm
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması
gereken imalat.
- Kullanılan meyveler ve sert kabuklu
meyvelerin tamamiyle elde edilmiş
olması gereken.
-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 30'unu geçmeyen .
imalat.

|
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(2)

veya

Kullanılan Fasıl 9'da yer alan tüm
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması
gereken imalat.

v Fasıl 09

.Kahve. çay. Paraguayçayı ve baharat:
aşağıda belirtilenler hariç:

0901

Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış
olsun almasın): kahve kabuk ve
kapçıkları: içinde herhangi bir oranda
kahve bulunan kahve yerine kullanılan
maddeler

Herhangi bir pozisyonda yer alan
eirdilerden imalat

0902

Çay. (aromalandırılmış olsun olmasın)

Herhangi bir pozisyonda yer alan
girdilerden imalat

V09I0

Baharat karışımları

Herhangi bir pozisyonda yer alan
girdilerden imalat

Fasıl 10

Hububat

Kullanılan Fasıl 10'da yer alan tüm
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması
gereken imalat.

v Fasıl 11

Değirmencilik ürünleri: malt: nişasta:
inülin: buğday glüteni:

Kullanılan meyvaların .yenilen sebzelerin.
hububatın ve 07.14 pozisyonundaki kök
ve yumruların tamamiyle elde edilmiş
olması gereken imalat.

aşağıda belirtilenler hariç:
v 1106

07.13 pozisyonunda yer alan
kurutulmuş.kabukları alınmış
baklauillerin unu ezmesi ve tozu

07.08 pozisyonunda yer alan baklagillerin
değirmenden geçirilmesi ve kurutulması

Fasıl 12

Yağlı tohum ve meyvalar: muhtelif tane.
tohum ve meyvalar: sanayiide ve tıpta
kullanılan bitkiler: saman ve kaba vem

Kullanılan Fasıl 12'de yer alan tüm
girdilerin tamamiyle ekle edilmiş olması
gereken imalat.

1301

Lak: tabii sakızlar, reçineler, sakız
reçineler ve yağ reçineler (pelesenkler
gibi)

Kullanılan 13.01 pozisyonundaki herhangi
bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat.

1302

Bitkisel özsu ve hülasalar: pektik
maddeler: pektinatlar ve pektatlar; agar
agar. bitkisel ürünlerden elde edilen
yapışkan sıvılar ve kıvam veriei maddeler
(tadil edilmiş olsun olmasın)

Fasıl 14

- Bitkisel ürünlerden ekle edilen
yapışkan sıvılar ve kıvam veriei maddeler
(tadil edilmiş)

Tadil edilmemiş yapışkan sıvılar ve kıvam
verici maddelerden imalat

- Diğerleri

Kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin.
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini
geçmeyen imalat

:

Örülmeye elverişli bitkisel maddeler:
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen
veya yer almayan bitkisel ürünler

Kullanılan Fasıl 14'de yer alan tüm
girdilerin tamamiyle ekle edilmiş olması
gereken imalat.
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Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı
yağlar ve bunların parçalanma ürünleri:
hazır yemeklik katı yağlar: hayvansal
veya bitkisel mumlar:
aşağıda belirtilenler hariç:

•14)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınıflandırıldığı imalat

Kan domuz yağı (eritilmiş domuz yağı
'lard' dahil ) ve kümes hayvanlarının katı
yağları (0209 ve 1503 pozisyonundakiler
hariç)

1502

-kemiklerden veya artıklarından
elde edilen yağlar

0203. 0206 ve 0207 pozisyonlarında yer
alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan
kemikler hariç herhangi bir pozisyondaki
girdilerden imalat

-diğerleri

0203 ve 0206 pozisyonlarında yer alan
domuz etinden ve yenilebilen sakatatındın;
veya 0207 pozisyonunda yer alan kümes
hayvanlarının etinden ve yenilebilen
sakatatından imalat

Sığır, koyun veya keçi yağları (1503
pozisyonunda yer alanlar hariç )

- Kemiklerden veya artıklardan elde
edilen yağlar

0201, 0202. 0204 ve 0206 pozisyonlarında
yer alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan
kemikler hariç herhangi bir pozisyondaki
girdilerden imalat

Diğerleri

1504

Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması
gereken imalat.

Balıkların veya deniz memelilerinin katı
ve sıvı yağları've bunların fraksiyonları
(rafine edilmiş olsun olmasın, fakat
kimyasal olarak değiştirilmemiş)
• Katı fraksiyonlar

1504 pozisyonunda yer alan diğer girdiler
de dahil olmak üzere herhangi bir
pozisyondaki girdilerden imalat

Diğerleri

Kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması
gereken imalat.

v 1505

Rallne edilmiş lanolin

1506

Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve
bunların fraksiyonları (rafine edilmiş
olsun olmasın fakat kimyasal olarak
değiştirilmemiş):

1505 pozisyonunda yer alan ham yapağı
yağından yapılan imalat

- Katı fraksiyonlar

1506 pozisyonunda yer alan diğer girdiler
de dahil olmak üzere herhangi bir
pozisyondaki girdilerden imalat

;

v
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(U

Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz.
maltoz. glikoz ve t'ruktoz dahil) (katı
halde): ilave aroma veya renk verici
maddeler katılmamış şeker şurupları:
suni bal. (tabii bal ile karıştırılmış olsun
olmasın): karamel
- Kinn aca saf maltoz ve fruktoz

1702 Pozisyonundaki diğer girdiler de
dahil olmak üzere herhangi bir
pozisyondaki girdilerden imalat

-diğer şekerler (katı halde
aromalandırılmış veya renklendirilmiş)

Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat.
Kullanılan tüm girdilerin menşeli olması
gereken imalat

Diğerleri
v 1703

Şeker ekstraksiyonundan veya
rafinajından elde edilen melaslar
(aromalandırılmış veya renklendirilmiş)

Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat.

1704

Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz
çikolata dahil)

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı.
-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir
girdisinin kıymetinin Ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 30'unu geçmeyen
imalat

Fasıl 18

Kakao ve kakao müstahzarları
-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda
smıflandırıldığı.
-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 30'unu geçmeyen
imalat

1901

Malt hülasası: tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer almayan esasını
un. ezme, nişasta veya malt hülasası
teşkil eden gıda müstahzarları (içinde
kakao bulunmayanlar veya tamamen
yağının alınması esasına göre hesaplanan
içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla
% 40'dan az olanlar): tarifenin başka
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
esasını 0401 ila 0404 pozisyonlarında yer
alan maddeler teşkil eden gıda
müstahzarları (içinde kakao
bulunmayanlar veya tamamen yağının
alınması esasına göre hesaplandığında
içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla
%5*den az olanlar):
- Malt hülasası

Fasıl 10'da yer alan hububattan imalat
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-Kullanılan tüm,girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı.
-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 30'uıuı geçmeyen.
imalat

Diğerleri

Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya
diğer maddelerle doldurulmuş veya başka
şekilde hazırlanmış olsun olmasın)
(spagetti.makaroni.şehriye.
lazanya.gnocchi.ravioli.canelloni
gibi):kuskus (hazılanmış olsun olmasın):
-ağırlık itibariyle %20 veya daha az
et.sakatat.balık .kabuklu hayvan veya
yumuşakça içerenler

Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin
(durum buğdayı ve türevleri hariç)
tamamen elde edilmiş olması gereken
imalat

-ağırlık itibariyle %20 veya daha fazla
et.sakatat.balık kabuklu hayvan veya
yumuşakça içerenler

-Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin
(durum buğdayı ve türevleri hariç)
tamamen elde edilmiş olması gereken.
-Kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması
gereken.
imalat

Tapyoka ve nişastadan hazırlanan
tapyoka benzerleri(flokoıı. dane.
yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri
şekillerde)

1108 pozisyonunda yer alan patates
nişastası hariç herhangi bir pozisyondaki
girdilerden imalat

Hububat veya hububat ürünlerinin
kabartı İması veya kavrulması suretiyle
elde edilen gıda mamulleri (corn tlakes
gibi):taıifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer almayan ön
pişirme yapılmış veya başka surette
hazırlanmış dane (mısır hariç)veya
flokon halindeki hububat veya diğer
şekilde işlenmiş daneler (tın ve ezmeler
haliç )

-1806 pozisyonunda yer almayan
girdilerden,
-Kullanılan tüm hububat ve unların
(durum buğdayı ve türevleri hariç)
tamamen elde edilmiş olması gereken.
-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 30'unıı geçmeyen
imalat

Ekmek, pasta, kek.bisküvi ve diğer
ekmekçi mamulleri (kakao içersin
içermesin): hosti. eczacılıkta kullanılan
boş ilaç kapsülleri: mühür güllacı, pirinç
kağıdı ve benzeri ürünler

Fasıl I l'de yer alanlar hariç herhangi bir
pozisyondaki girdilerden imalat

Sebzeler, meyveler, sert kabuklu
meyveler ve bitkilerin diğer
kısımlarından elde edilen müstahzarlar:
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm meyvaların. sert kabuklu
meyvaların. sebzelerin tamamiyle elde
edilmiş olması gereken imalat

Hint patatesi.tatlı patates ve ağırlık .
itibariyle % 5 veya daha fazla nişasta
içeren benzeri yenilebilen bitki parçaları
(sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya
konserve edilmiş)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat
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v 2004 ve
v 2005

Un. ezme veya flakon halindeki patates
(sirke veya asetik asitten başka usullerle
hazırlanmış veya konserve edilmiş)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınıflandırıldığı imalat

2006

Sebzeler.meyvalar.sert kabuklu
meyvalar.meyva kabuklan ve diğer bitki
parçaları (şekerle konserve edilmiş)
(suyu alınmış.üstü şekerle kaplanmış
veya kristalleşmiş)

Kullanılan Fasıl 17nin herhangi bir
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 30'unu geçmeyen
imalat

2007

Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva
veya sert kabuklu meyva püreleri, meyva
veya sert kabuklu meyva pastları
(pişirilerek hazırlanmış)
(ilave şeker veya diğer tatlaıulıeı
maddeler içersin içermesin)

-Kullanılan tüm'girdileıin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınıflandırıldığı.
-kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 30'unu geçmeyen
imalat

v 2008

-İlave şeker veya alkol içermeyen sert
kabuklu meyvalar

Kullanılan 0801. 0802 ve 1202 ila I2071
pozisyonlarında yer alan menşeli sert
kabuklu meyvalar ile yağlı tohumların
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 60'ını geçen imalat

-yer fıstığı ezmesi: hububat esaslı
karışımlar: palın ıneyvası içi: mısır

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınıflandırıldığı imalat

-diğerleri (buharla yada suda kaynatılarak
pişirilmenin dışında pişirilmiş meyva ve
sert kabuklu meyvalar hariç) (ilave şeker
içermeyen, dondurulmuş)

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınıflandırıldığı.
-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 30'unu geçmeyen.
imalat

2009

Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve
sebze suları (fermente edilmemiş ve ilave
alkol içermeyen) (ilave şeker veya diğer
tatlandıcı maddeler katılmış olsun
olmasın)

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınıflandırıldığı.
rkullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 30'unu geçmeyen
imalat

v Fasıl 21

Yenilen çeşitli gıda müstahzarları.
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınıflandırıldığı imalat

Kahve, çay ve paraguay çayı hülasası.
esans ve konsantreleri: kavrulmuş
hindiba ve kavrulmuş kahve yerine
kullanılan maddeler

2103

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınıflandırıldığı.
-Kullanılan tüm hindibanın tamamiyle elde
edilmiş olması gereken.
imalat

Soslar ve müstahzarları: çeşni ve lezzet
verici karışımlar; hardal unu. irmiği ve
hazır hardal:

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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- Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet
verici karışımlar
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Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aklığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat. Bununla beraber
hardal unu. irmiği veya hazır hardal
kullanılabilir.

- Hardal unu. irmiği ve hazır hardal

Herhangi bir pozisyonda ver alan
girdilerden imalat

v 2 104

Çorbalar, et suları ve müstahzarları

2002 ila 2005 pozisyonlarında yer alan
hazırlanmış veya konserve edilmiş
sebzeler hariç herhangi bir pozisyonda yer
alan girdilerden imalat

2106

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen
veya yer almayan gıda müstahzarları

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
-kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 30'unu geçmeyen.
imalat

v Fasıl 22

Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke;
aşağıda belirtilenler hariç:

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
-kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden
türetilen herhangi bir girdinin tamamiyle
elde edilmiş olması gereken,
imalat

2202

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil)
(ilave şeker veya diğer tatlandırıcı
maddeler katılmış veya lezzetlendirilmiş)
ve alkolsüz diğer içkiler (2009
pozisyonundaki meyva ve sebze suları
hariç)

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
-kullanılan Fasıl İ7'nin herhangi bir
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 30'unu geçmeyen,
-kullanılan herhangi bir meyva suyunun (ananas.küçük limon ve üzüm suları hariç)
halihazırda menşeli olması gereken.
imalat

2208-

Alkol derecesi hacim itibarıyla % 80'den
az olan tağyir edilmemiş etil alkol;
alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü
içkiler

-2207 veya 2208 pozisyonlarında yer
almayan girdilerden,
-kullanılan tüm üzümlerin
veya üzümden türetilen herhangi bir
girdinin tamamiyle elde edilmiş olması
gereken veya kullanılan diğer tüm
girdilerin halihazırdamenşeli ise arak
.hacim itibariyle % 5 sınırına kadar
kullanılabilen imalat

v Fasıl 23

Gıda sanayiinin.kalıntı ve döküntüleri;
hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler;
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

v230l

Balinanın kaba unları :balık, kabuklu
hayvan.yumuşakçalar ve diğer su
omurgasızlarının insan yemesine elverişli
olmayan unları.kaba unları ve pelletleri

Kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması
gereken imalat
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veya

y 2303

Mısır nişastasının imalat artıkları
(konsantre edilmiş ıslatma suları hariç)
(kuru ürün üzerinden hesaplandığında
protein oranı ağırlık itibariyle % 40'dan
fazla olanlar)

Kullanılan tüm mısırın tamamiyle elde
edilmiş olması gereken imalat

y 2306

Zeytinyağının ekstrüksiyoıuından arta
kalan yağlı küspeler ve diğer katı artıklar
("o 3'den fazla zeytinyağı içerenler)

Kullanılan tüm zeytinlerin tamamiyle elde
edilmiş olması gereken imalat

23()y

Hayvan gıdası olarak kullanılan
müstahzarlar

-Kullanılan tüm hubabatın. şekerin.
melasların, etlerin veya sütlerin halihazırda
menşeli olması gereken.
-kullanılan Fasıl 3'de yer alan tüm
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması
gereken,
imalat

y.Fasıl 24

Tütün ve işlenmiş tütün yerine geçen
maddeler
aşağıda belirtilenler hariç;

Kullanılan Fasıl 24'de yer alan tüm
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması
gereken imalat

2402

Tütün veya tütün yerine geçen
maddelerden yapılmış purolar, uçları açık
purolar, sigarillolar ve sigaralar

Kullanılan 2401 pozisyonununda yer alan
işlenmemiş tütün ve tütün döküntülerinin
ağırlık itibariyle en azından %70'nin
halihazırda menşeli olması gereken imalat

y 2403

İçilen tütün

Kullanılan 2401 pozisyonununda yer alan
işlenmemiş tütün ve tütün döküntülerinin
ağırlık ititbariyle en azından %70"nin
halihazırda menşeli olması gereken imalat

y Fasıl 25

Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar;
kireç ve çimento;
aşağıda belirtilenler hariç:

y 2504

Tabii kristalize grafit (karbon muhtevası
bakımından zenginleştirilmiş,
saflaştırılmış ve öğütülmüş)

y 2515

Mermer (testere ile yahut başka surette
kalınlığı 25 cm'yi geçmeyen dikdörtgen
şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın
dilimler halinde kesilmiş)

Kalınlığı 25 cm'yi geçen mermerin daha
önce kesilmiş olsa bile testere ile veya
başka surette kesilmesi

v-2516

Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya
veya inşaata elverişli diğer taşlar (testere
ile veya başka surette kalınlığı 25 cm'yi
geçmeyen dikdörtgen şeklinde (kare
dahil) bloklar veya dilimler halinde
kesilmiş)

Kalınlığı 25 cm'yi geçen taşların daha önce
kesilmiş olsa bile testere ile veya başka
surette kesilmesi

\'25I8

Kalsine dolomit

Kalsine edilmemiş dolomitin kalsine
edilmesi

y2519

Ezilmiş tabii magnezyum karbonat
(manyezit), (hava geçirmeyen
mühürlenmiş kaplarda) ve magnezyum
oksit (saf olsun olmasın), (eritilmiş
manyezit veya sinterlenmiş manyezit ,
hariç)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat. Bununla beraber.
tabii magnezyum karbonat (manyezit)
kullanılabilir.

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
. sınırlandırıldığı imalat
Karbon muhtevası bakımından
zenginleştirme, saflaştırma ve ham
kristalize grafitin öğütülmesi
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Dişçilikte kulanılmak üzere özel olarak
hazırlanmış alçılar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen imalat

Tabii asbest lifleri

Asbest konsantrelerinden imalat

Mika tozu

Mika veya mika artıklarının öğütülmesi

Kalsine edilmiş veya toz haline getirilmiş
toprak boyalar

Toprak boyaların kalsine edilmesi veya
öğütülmesi

Metal cevherleri, cüruf ve küller

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve
bunların damıtılmasından elde edilen
ürünler: bitümenli maddeler; mineral
mumlar: aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

Güç temininde veya yakıt olarak
kullanılmaya mahsus,
bileşimindeki
aromatik unsurların ağırlığı aromatik
olmayan unsurlardan fazla olan yağlar,
yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının
damıtılmasıyla elde edilen mineral yağ
benzeri yağlar( 250 dereceye kadar olan
sıcaklıkta hacim itibariyle % 65'ten fazla
damıtılan) (benzol ve petrol esansı
karışımları dahil)

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha
fazla özel işlem(ler)'
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınıflandırıldıgı diğer işlemler.Bununla
beraber, kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir.

Bitümenli minerallerden elde edilen ham
yağlar

Bitümenli girdilerin parçalayıcı
(destruetive) damıtımı

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden
elde edilen yağlar (ham yağlar hariç);
esas unsur olarak, ağırlık itibariyle %7Ö
veya daha fazla petrol yağları veya.
bitümenli minerallerden elde edilen
yağları içeren ve tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer almayan
müstahzarlar

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha
fazla özel işlem(ler)2
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınıflandırıldıgı diğer işlemler.Bununla
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir.

Petrol gazları ve diğer gazlı
hidrokarbonlar

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha
fazla özel işlem(leı) ^
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınıflandırıldıgı diğer işlemler.Bununla
beraber.kıymetleıi ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir.

1

"Özel işlemler" le ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3 jy
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2712

2713

Vazelin: parafin: mikro-kristal-bünyeli
petrol mumu. yağlı mum. ozokerit. linyit
mumu. tuıb mumu, diğer mineral
mumlar, sentez veya diğer işlemlerle elde
edilen benzeri ürünler (renklendirilmiş
olsun olmasın)

Petrol koku. petrol bitümeni ve petrol
yağlarının veya bitümenli minerallerden
elde edilen yağların diğer kalıntıları

(3)
Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha
fazla özel işlem(ler)
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aklığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda

sınırlandırıldığı diğer işlemler.Buıuınla
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir.
Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha
fazla özel işlcm(ler)'
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda

sınırlandırıldığı diğer işlemler.Bununla
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir.
2714

Tabii bitümen v_e tabii asfalt; bitümenli
veya yağlı şist ve katranlı kumlar;
asfaltitler ve asfaltlı kayalar

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha
fazla özel işlem(ler)'
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aklığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı diğer işlemler.Bununla
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir.

2715

Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol
bitümeni, mineral katran veya mineral
katran zifti teşkil eden bitümenli
karışımlar

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha
fazla özel işlem(ler)'
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir..

v Fasıl 28

Anorganik kimyasallar; kıymetli
metallerin, nadir toprak metallerinin,
radyoaktif elementlerin ve izotoplarının
organik veya anorganik bileşikleri:
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınıflandırıldığı imalat. Bununla
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir.

v 2805

"Misehmetall"

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini'
geçmeyen ısıl işlem veya elektrolitik
işlemle yapılan imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat

•<v.*\
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Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
llyalınm %40'ını
geçmeyen imalat.

v 2811

Kükürt trioksit

Kükürt dioksitten imalat

v 2833

Alüminvum sülfat

Kullanılan tilm girdilerin-- kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50"sini
geşmeyen imalat

> 2841)

Sodyum perborat

Disodyum tetraborat pentahidratlan imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıy metinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat.

v Fasıl 29

Organik kimyasal ürünler
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınıflandırıldığı imalat. Bununla
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir.

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetininürünün fabrika çıkış
fiyatının %40'mı
geçmeyen imalat.

v290l

Güç temininde veya yakıt olarak
kullanılmaya mahsus asiklik
hidrokarbonlar

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha
fazla özel işlem(ler)'
veya
'
Kullanılan tilm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla
beraber, kıymetleri ürününfabrikaçıkış
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir.

y 2902

Güç temininde veya yakıt olarak
kullanılmaya mahsus siklanikler,
siklenikler (azulenler hariç), benzen,
toluen. ksilen

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha
fazla özel işlem(ler)'
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir..

v 2905

Bu pozisyonda yer alan alkollerin metal
alkoksitleri, etanol ve gliserolün .metal
alkoksitler

2905 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler
de dahil olmak üzere herhangi bir
pozisyondaki girdilerden imalat. Bununla
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla
aynı pozisyonda sınıflandırılan metal
alkolatlar kullanılabilir..

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %'40'ını
geçmeyen imalat.

2915

Doymuş asiklik monokarboksilik asitler
ve bunların nnhidritleri. halojenürleri,
peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların
halojenlenmiş. sülfblanmış. nitrolanmış
veya nitrozolanmış türevleri

Herhangi bir pozisyonda yer alan
girdilerden imalat.Bununla beraber.
kullanılan 2915 ve 2916 pozisyonlarında
yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini
geçmemelidir.

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 4()'ını
geçmeyen imalat.

&
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- İç eterler ve bunların halojenlenmiş.
sülfolanmış. nitrolanmış veya
nitrozolanmış türevleri

Herhangi bir pozisyonda yer alan
girdilerden imalat. Bununla beraber.
kullanılan 2909 pozisyonunda yer alan
tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış
'fiyatının % 20'sini geçmemelidir.

Kullanılan tüm
girdilerin kı> indinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %40'mı
geçmeyen imalat.

- Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller
ve bunların halojenlenmiş. sülfolanmış.
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Herhangi bir pozis>onda yer alan
girdilerden imalat

Kullanılan Kim
girdilerin kıy metinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %40'ını
geçmeyen imakıi.

Sadeee azotlu heterosiklik bileşikler

Herhangi bir pozisyonda yer alan
girdilerden imalat.Bunıınla beraber.
kullanılan 2932 ve 2933 pozisyonlarında
yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 20"sini
geçmemelidir.

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %40'ını
geçmeyen inuılai.

Nükleik asitler ve bunların tuzları diğer
heteroksiklik bileşikler

Herhangi bir pozisyonda yer alan
girdilerden imalat. Bununla beraber.
kullanılan 2932. 2933 ve 2934
pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin
kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının %
20'sini geçmemelidir.

Kullanılan tüm
girdilerin kf\metinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat.

Eczacılık ürünleri
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat. Bununla beraber.
kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının
%20'sini geçmemesi koşuluyla aynı
pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir.

İnsan kanı; tedavide, korunmada veya
teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış
hayvan kanı; serum ve diğer kan ,
fraksiyonları ve tadil edilmiş bağışıklık
sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle
elde edilmiş olsun olmasın); aşılar,
toksinler, mikroorganizma kültürleri
(mayalar hariç) ve benzeri ürünler:
- Dozlandırılmış veya perakende satışa
hazır durumda, tedavide veya korunmada
kullanılan iki veya daha fazla ürün
karışımları ve bu amaçlarla kullanılan
karıştırılmamış ürünler

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler
de dahil olmak üzere herhangi bir
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bu
tanıma uyan girdiler, kıymetleri ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 20"sini geçmemesi
koşuluyla kullanılabilir.

- Diğerleri:
- - insan kanı

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler
de dahil olmak üzere herhangi bir
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bu
tanıma uyan girdiler, kıymetleri ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi
koşuluyla kullanılabilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler
de dahil olmak üzere herhangi bir
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bu
tanıma uyan girdiler, kıymetleri ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi
koşuluyla kullanılabilir.

- - Serum .hemoglobin ve serum
globulini dışındaki kan fraksiyonları

3002 Pozisyonunda yer alan girdiler de
dahil olmak üzere herhangi bir
pozisyondaki girdilerden sapılan inıalal. Hu
tanıma uyan girdiler, kıymetlerinin, ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 2()'sini geçmemesi
koşuluyla kullanılabilir.

- - diğerleri

y Fasıl 31

(3)

- - Tedavide veya korunmada
kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan
kanı

- - hemoglobin, kan globulini ve-serum
globulini

3003 ve
3004

I

(4)

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler
de dahil olmak üzere herhangi bir
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bu
tanıma uyan girdiler, kıymetleri ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 20"sini geçmemesi
koşuluyla kullanılabilir.
3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler
de dahilolmak üzere herhangi bir
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bu tanıma uyan girdiler, kıymetleri ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi
koşuluyla kullanılabilir.

İlaçlar (3002. 3005 ve 3006
pozisyonundakiler hariç)
-2941 pozisyonunda yer alan
amikasinden elde edilenler

Kullanılan ttlm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat. Bununla beraber
3003 ve 3004 pozisyonunda yer alan
girdiler kıymetleri (birlikte
hesaplandığında) ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla
kullanılabilir

- Diğerleri

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınıflandırıldığı, bununla beraber 3003 ve
3004 pozisyonunda yer alan girdiler
kıymetleri (birlikte hesaplandığında)
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini
geçmemesi koşuluyla kullanılabildiği.
-kullanılan tüm girdilerin' ürününün fabrika
çıkış fiyatının % 50'si geçmeyen.
imalat
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat. Bununla beraber
aynı pozisyonda yer alan girdiler
kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %
20'sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.

Gübreler:
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 40'ını
geçmeyen inıalal:

|
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\ 3105

Azot. fosfor ve potasyum gibi bitki besin
maddelerinden ikisini veya üçünü içeren
mineral veya kimyasal gübrelen diğer
gübreler: bu fasılda yer alan ürünlerin
tablet veya benzeri şekillerde veya 10
kg.'ı geçmeyen ambalajlarda olanları
aşağıda belirtilenler hariç:
-

v l'asıl 32

(3)

(2)

(i)

sodyum nitrat
kalsiyum siyanaınid
potasyum sülfat
magnezyum potasyum sülfat

Debagatte veya boyacılıkta kullanılan
hülasalar: tanenler ve türevleri:boyalar,
pigmentler, diğer boyayıcı maddeler:
boyalar ve vernikler; macunlar;
mürekkepler

veya

(4)

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınıflandırıldığı. bununla beraber aynı
pozisyonda yer alan girdilerin kıymetleri
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 2()'sini
geçmemesi koşuluyla kullanılabildiği.
-kullanılan tüm girdilerin ürününün fabrika
çıkış fiyatının % ?0'si geçmeyen.
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetin
ürünün fabrika çıkı
fiyatının % 4()'ını
geçmeyen imalat.

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat.
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla
kullanılabilir.

Kullanılan tüm
girdilerin kıy metin.in
ürünün fabrika çıkış
fiyatının "iı 4()'ını geçmeyen imalat.

aşağıda belirtilenler hariç:
.v320l

Tanenler ve bunların tuzları, esterleri.
eterleri ve diğer türevleri

Bitkisel menşeli tanen hülasalarından
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat.

320?

Boyayıcı laklar; bu faslın 3 numaralı
notunda belirtilen müstahzarlardan esası
boyayıcı laklardan müstahzarlar'

3203, 3204 ve 320? Pozisyonları hariç
olmak üzere herhangi bir jpozisyonda yer
alan girdilerden imalat. Bununla beraber.
320? pozisyonunda yer alan girdiler,
kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının %
20'sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %40'ını geçmeyen imalat.

y Fasıl 33

Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri,
kozmetik veya tuvalet müstahzarları:
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat.
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla
kullanılabilir.

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 4()'ını
geçmeyen imalat.

3301

Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun
olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar
dahil ); rezinoitler. ekstraksiyonlaelde
edilen yağ reçineleri: uçucu yağların katı
yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya
benzerlerinde 'enflurage' veya
'maceratiön* suretiyle elde edilen
konsantreleri; uçucu yağların terpeninin
alınmasından arta kalan terpenli yan
ürünler: uçucu yağların damıtılmış
aromatik suları ve sulu çözeltileri

Bu pozisyondaki farklı bir "grubun"girdileri de dahil olmak üzere herhangi bir
pozisyonda yer alan girdilerden imalat.
Bununla beraber, aynı grupta yer alan
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla
kullanılabilir

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat.

Fasıl 32'deki Not .Ve güre bu müstahzarlar. Fasıl 32 içinde başka bir pozisyonlumla .yu' allıi"arr)»&rı koşuluyla, herhangi bir nıadıluıin
boyanmasında kullanılan veya boyama müstahzarlarının imalatında bileşen olaran^iajnJ^jvytf^endirler.
- Pozisyon nıetııininde noktalı virgül ile ayrılan kısımlar bir grıip olarak adlandırılacaktır
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v Fasıl 34

Sabunlar, yüzeyaktif organik maddeler.
yıkama müstahzarları, yağlama
müstahzarları, suni mumlar, müstahzar
mumlar, temizleme veya bakım
müstahzarları. ışık temini için kullanılan
her türlü mumlar ve benzerleri, model
yapmasa mahsus her türlü patlar, dişçi
mumları ve alçı esaslı dişçilik
müstahzarları aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat.
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %20" sini geçmemesi koşuluyla
kullanılabilir.

\ 3-40.»

Ağırlık itibarıyla % 70"ten az olmak
koşuluyla bitümenli minerallerden elde
edilen petrol yağlan veya sıvı yağlar
içeren yağlama müstahzarları

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha
fazla özel işlem(ler)1
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı diğer işlemler.Bununla
beraber, kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir.

3404

Suni mumlar ve müstahzar mumlar:
- Parafin^ esaslı müstahzar mumlar, petrol
mumları, bitümenli minerallerden erde
edilen mumlar, yağlı mum veya pullu
mum

Diğerleri

(4)
Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının "'iı40'ım
geçmeyen imalat.

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat.
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50' sini geçmemesi koşuluyla
kullanılabilir.
- 1516 Pozisyonundaki mum karakterini
haiz hidrojenize yağlar;
- 3823 pozisyonundaki mum karakterini
haiz, sınai yağ alkolleri veya kimyasal
olarak belirlenmemiş yağ asitleri ve
- 3404 pozisyonundaki girdiler;
hariç olmak üzere herhangi bir
pozisyondaki girdilerden imalat.

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %40'ını.
geçmeyen imalat.

Bununla bereaber, bu girdiler, kıymetleri
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini
geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.
y Fasıl 35

Albüminoid maddeler; değişikliğe
uğramış nişastalar; tutkallar; enzimler
aşağıda belirtilenler hariç:

3505

Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer
nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya
esterifiyeedilmiş nişastalar gibi); esası
nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş
diğer nişastalar olan tutkallar:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozi_şyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat.
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla
kullanılabilir..

' Özel işlemler" le ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notlan 7.1 ve 7.3
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girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat.
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- Nişasta eterleri ve esterleri

3505 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler
de dahil olmak üzere herhangi bir
pozisyondaki girdilerden imalat

Kullanılan lünı
girdilerin kıvmcıinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat.

- Diterleri

1108 pozisyonunda yer alan girdiler hariç
olmak üzere herhangi bir pozisyondaki
Girdilerden imalat

Kullanılan lünı
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 40'ını
geçmeyen innılaı

\ 3507

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen
veya yer almayan müstahzar enzimler

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50"sini
geçmeyen imalat

Fasıl 3ft

Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni
mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar;
ateş alıcı maddeler

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat.
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla
kullanılabilir.

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat.

v Fasıl 37

Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta
kullanılan eşya:
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat.
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla
kullanılabilir..

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat.

3701

Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale
getirilmiş boş fotoğraf levhaları ve boş
düz filmler ( kağıt, karton veya mensucat
hariç olmak üzere herhangi bir
maddeden); anında develope olarak
fotoğraf veren boş, düz, hassas hale
getirilmiş filmler (seri halinde olsun
olmasın)
Kullanılan tüm girdilerin 3701 ve 3702
Pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı
imalat. Bununla beraber. 3702
pozisyonundaki girdiler, kıymeti ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmemesi
koşuluyla kullanılabilir.

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat

Kullanılan tüm girdilerin 3701 ve 3702
pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat. Bununla beraber 3701 ve 3702.
pozisyonlarındaki girdiler
kıymetleri(beraber hesaplandığında )üriinün
fabrika çıkış fiyatının % 2()'unu geçmemesi
koşuluyla kullanılabilir.

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat.

Kullanılan tüm girdilerin 3701 ve 3702
pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat.

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat.

-Renkli fotoğraf için amnda devolope
olarak fotoğraf veren filmler (seri
halinde)

Diğerleri

3702

Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde
hassas hale getirilmiş boş fotoğraf
filmleri (kağıt, karton veya mensucat
dışındaki herhangi bir maddeden); rulo
halinde anında develope olarak fotoğraf
veren filmler (hassas, boş)
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3704

Fotoğrafçılıkta kullanılan levha. film.
kağıt, karton ve mensucat (dolu fakat
develope edilmemiş)

Kullanılan tüm girdilerin 3701 ila 3704
pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat.

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının "•« 40'ını
geçmeyen imalat.

y Fasıl 38

Muhtelif kimyasal maddeler:
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat.
Dununla beraber, aynı pozisyonda yer alan
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla
kullanılabilir.

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkı>
fiyatının "n4()'ıııı
geçmeyen i ma lal.

y 3801

- Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan
kolloidal grafit ve yarı kolloidal grafit;
elektrotlar için karbonlu hamurlar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen imalat

- Hamur halinde grafit, ağırlık itibarıyla
%30'dan fazla grafitin mineral yağlarla
olan karışımları

3403 pozisyonundaki kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının %20'sini geçmeyen imalat

y3803

Rafine edilmiş tali oil (sıvı .reçine )

Ham tali oil (sıvı reçine )'in rafine edilmesi

Kullanılan tüm
-girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat.

y 3805

Sülfat terebantin esansı, saflaştırılmış

Sülfat terebantifıin ham esanslarının
damıtma veya rafinaj yoluyla saflaştırılması

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat.

y3806

Ester sakızları

Reçine asitlerinden imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat:

y3807

Odun katranı (Odun katranı zifti)

Odun katranının damıtılması

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat.

3808

Haşarat öldürUcü.kemirici hayvanlara
karşı koruyucu,zararlı mantarları ve
bitkileri yok edici.sürgünleri önleyici
ürürünler ve bitkilerin büyümesini
düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri
ürünler (parekende satılacak şekillerde
veya ambalajlarda veya müstahzar haline
getirilmiş)(kükürtlü şerit .fitil ve mumlar
ile sinek kağıtları gibi)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen imalat
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J809

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen
vesa yer almayan mensucat, kağıt.deri ve
benzeri sanayilerde kullanılan türde "apre
veya finisaj" müstahzarları.boyayıcı
maddelerin sabitleştirilmesini veya
boyama işlemini hızlandırmayı
sağlayıcılar ve diğer ürünler ve
müstahzarlar (örneğimmüstahzar haşıl ve
apreler.müstahzar mordanlar gibi)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen imalat

3810

Metal satıhlarının temizlenmesinde
kullanılan müstahzarlar: metallere lehim
ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı
müstahzarlar ve diğer yardımcı
müstahzarlanmetal ve diğer maddelerden
meydana gelen lehim ve kaynak pastaları
ve tozları: lehim ve kaynak çubuklarının
ve elektrotlarının sıvanmasında veya
kaplanmasında kullanılan müstahzarlar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen imalat

Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar,
oksidasyonu durdurucu maddeler,
peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici
maddeler, aşınmayı önleyici maddeler.
katkılar ve minaral yağlar ( benzin dahil)
veya mineral yağlar gibi aynı amaçla
kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer
müstahzar katkılar
- yağlama yağları için, bitümenli
minerallerden elde edilen yağlar veya
petrol yağlan içeren müstastahzar
katkılar
/

Kullanılan 3811 pozisyonunda yer alan tüm
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat

- Diğerleri

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geşmeyen imalat

Vıılkanizasyon çabuklaştırıcı
müstahzarlar; kauçuk ye plastikler için,
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen
veya yer almayan plastifiyan bileşikler:
oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve
kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale
getirmede kullanılan diğer stabilizatör
bileşikler

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen imalat

Yangın söndürme aletleri için dolgu
maddeleri ve bileşimler: her çeşit yangın
söndürme bombaları

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen imalat

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen
veya yer almayan organik karma
çözücüler ve incelticiler: boya ve vernik
çıkarmada kullanılan müstahzarlar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen imalat

Elektronikte kullanılmak üzere dope
edilmiş kimyasal elementler (disk, pul
veya benzeri şekillerde): elektronikte
kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal
bileşikler

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen imalat

A'.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 734)

7/

-104(4)

(3)

(2)

ÎKI'J

Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik
transmisyonlar için petrol yağları veya
bitümenli minerallerden elde edilen
yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle
%70'den az oranda içeren müstahzar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50"sini
geçmeyen imalat

3820

Donmayı önleyici müstahzarlar ve
donmayı çözücü müstahzar sıvılar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen imalat

5822

Bir mesnet üzerinde bulunan
laboratuyarlarda veya teşhiste kullanılan
reaktiller ve laboratuvarlarda veya
teşhiste kullanılan müstahzar reaktiller
(3002 veya 3006 pozisyonlarında yer
alanlar hariç)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50"siııi
geçmeyen imalat

3823

Sınai monokarboksilik yağ asitleri;
rafinaj mahsulü asit yağları: sınai yağ
alkolleri:
- Sınai monokarboksilik yağ asitleri:
rafinaj mahsulü asit yağları
• Sınai yağ alkolleri:

3824

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat.
3823 Pozisyonundaki diğer girdiler de
dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda
yer alan girdilerden imalat

Dökümhane maçalarına veya kalıplarına.
mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin
başka yerinde belirtilmeyen veya yer
almayan kimya sanayii veya kimya
sanayine bağlı sanayilerde kullanılan
kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii
ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil
); tarifenin başka bir yerinde
belirtilmeyen veya yer almayan kimya
sanaii ve kimya sanayine bağlı sanayilere
mahsıus artık ürünler
- Bu pozisyonunda yer alan aşağıda
belirtilenler:
Dökümhane maçalarına ve kalıplarına
mahsus esası tabii reçine olan müstahzar
bağlayıcılar

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat.
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla
kullanılabilir.

Naftenik asitler, bunların suda
çözünmeyen tuzları ve esterleri
2905 pozisyonu haricindeki Sorbitol
Petrol sülfonatları (Alkali metallerin.
amonyumun veya etanolaminlerin petrol
sülfonatları hariç); bitümenli
minerallerden elde edilen tiofenli
şülfoııik asitlerin yağları ve bunların
tuzları.
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İyon değiştiriciler
Elektrik tüpleri ve valilerinde vakum
teminine yarayan emici bileşimler
Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler.
Taşkömürü gazı saflaştııılmasında
üretilen amonyaklı gaz sıvıları ve
kullanılan (spent) oksit
Sülfonaftenik asitler, bunların suda
çözünmeyen tuzları ve esterleri
Fusel yağlan ve Dippel yağı
Farklı anyon içeren tuzların karışımları
Jelatin esaslı kopyalama patlar, (kağıttan
veya dokumaya elverişli maddelerden bir
mesnet üzerinde bulunsun bulunmasın)
- Diğerleri

3901 ila
391?

v 3907

(Çullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen imalat

İlk şekillerde plastikler, bunların
döküntü, kalıntı ve hurdaları (3907
pozisyonunun bir kısmı ve 3912
pozisyonu hariç olup bunlara ilişkin
kurallar aşağıda belirtilmiştir);
- İlave homopolimerizasyon ürünleri
(toplam polimer muhtevası bakımından
ağırlık itibariyle % 99'dan fazla tek
monomer katkılı ürünler)

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen,
ve
- Kullanılan Fasıl 39 "da yer alan her hangi
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen,
imalat'

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %25'iııi
geçmeyen imalat.

- Dikerleri

- Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen imalat'

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 25'ini
geçmeyen imalat.

- Kopolimer (polikarbonat ve akrilonitrilbütadien-stiren kopolimeri (ABS)'den)
den olanlar

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat.
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50' sini geçmemesi koşuluyla
kullanılabilir.'

hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile. hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozis
ürünlerde, sozkonusıı kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler gnıbu için uyggjfitik
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(I)

veya

- Poliesterden olanlar

Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen ve/veya
tetrabromo polikarbonatlardan (bisfenol A)
imalat

.v;ı:

Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin
başka yeincle belirtilmeyen veya yer
almayan) (ilk şekillerde)

Ürünle aynı pozisyonda sınıflandırılan
kullanılan herhangi bir girdinin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini
aşmayan imalat

.3916 ila
.3921

Plastikten yarı-manuıller ve plastikten
eşya: (3916 pozisyonunun bir kısmı.
3917 pozisyonunun bir kısmı. 3920
pozisyonunun bir kısmı ve 3921
pozisyonunun bir kısmı hariç olup
bunlara ilişkin kurallar aşağıda
belirtilmiştir);

y

-4&l

Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %25'iııi
geçmeyen imalat.

- - İlave homopolimerizasyon ürünleri
(toplam polimer muhtevası bakımından
ağırlık itibariyle % 99'dan fazla tek
monomer katkılı ürünler)

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen ve
- Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 2Ö'sini geçmeyen,
imalat'

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 25'ini
geçmeyen imalat.

--Diğerleri

Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen imalat'

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 25'ini
geçmeyen imalat.

y3916 ve
v 3917

Profiller ve ince ve kalın çubuklar

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen;
- ürünle aynı pozisyonda yer alan her hangi
bir girdinin kıymetinin, ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen.
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 25'ini
geçmeyen imalat.

v .3920

• İyonomer levhalar ve filmler

Esas itibariyle çinko ve sodyum olmak
üzere metal iyonları ile kısmen nötralize
edilmiş metakrilik asit ve etilen kopolimeri
olan kısmi termoplastik tuzlardan imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının 'Mı 25'ini
geçmeyen imalat.

-rejenere selülozdan, poliamidleıden,
veya polietilenden levhalar

Ürünle aynı pozisyonda yer alan her hangi
bir girdinin kıymetinin, ürünün fabrika
çıkış fiyatının %20'sini geçmeyen imalat

- Yassı ürünler (sadece-yüzey
işlemlerinden daha ileri işlem görmüş
dikdörtgen ve kareden başka şekilde
kesilmiş) veya yüzey işlemlerinden daha
ileri işlem görmüş diğer ürünler ;
- Diğerleri:

Hem bir taraftım 3901 ila .3906 pozisyonları ile. hem de diğer taraftan 3907 ila 391 pozisyonlarında .sınınandınlan girdilerden oluşan
ilriiıılerde. süzkontısıı kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu i
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>• 3921

Plastikten metalize (biyeler

Kalınlığı 23 mikronda daha az. yüksek
derecede transparan' polester yapraklardan
imalat

3922 ila
3926

Plastikten eşya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin.
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen imalat

y Taşıl 40

Kauçuk ve kauçuktan eşya:
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aklığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat.

>400|

Ayakkabılar için lamine edilmiş tabakalar
veya krep kauçuk

Tabii kauçuk tabakalarının lamine edilmesi

4005

Karıştırılmış kauçuk, (vulkanize
edilmemiş), (ilk şekillerde veya levha.
tabaka veya şerit halinde)

Kullanılan tüm girdilerin (tabii kauçuk
hariç) kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50*sini geçmeyen imalat

(4)"
Kullanılan lünı
girdilerin kı\ metinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 25'ini
geçmeyen imalat.

Kauçuktan sut geçirilmiş veya
kullanılmış dış lastikler, kauçuktan dolgu
lastikleri veya tekerlek bandajları, dış
lastikler için değişebilir sırtlar ve
kolanlar:
4012

- Kauçuktan sırt geçirilmiş dış lastikler,
dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları

Kullanılmış lastiklere sırt geçirilmesi
4011 ve 4012 pozisyonlarında yer alan
girdiler hariç olmak üzere herhangi bir
pozisyondaki girdilerden imalat

- Diğerleri

Sertleştirilmiş kauçuktan imalat
Sertleştirilmiş kauçuktan eşya
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve
köseleler:
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat.

y 4102
y 4017

Koyun veya kuzuların ham derileri, yünü
alınmış

Yünlü koyun ve kuzu derilerinin yünlerinin
alınması

4104 ila
4107

Deriler, kılları veya yünleri alınmış (4108
veya 4109 pozisyonlarındaki deriler
hariç)

Ön dabaklama yapılmış derilerin yeniden
dabaklanması
veya
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat

y Fasıl 41

4109

Rugan ve ruganla kaplanmış deri ve
köseleler: metalize deri ve köseleler

4104 ila 4107 pozisyonlarındaki derinin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının
%50'sini geçmeyen imalat

Taşıl 42

Deri eşya: saraciye eşyası ve eyer ve
koşum takımları: seyahat eşyası, el
çantaları ve benzeri mahfazalar: hayvan
bağırsağından mamul eşya (ipek böceği
guddesi hariç)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat

Belirtilen yapraklar yüksek derecede transparan olarak görülecektir: 0ardıu^Ha2emeter^rSiüazefaktür) ile ASTM-D 1003-Ki'ya
•iöre ölçülen optik »eçiıüenliği %2'den daha az olan yapraklar
w' •£
.^" , J \
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v Fasıl 43

Kürkler ve taklit kürkler: bunların
mamulleri
aşağıda belirtilenler hariç;

v 4302

Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler,
(birleştirilmiş):
- Tabaka, çapraz veya benzeri şekillerde

(4)

(3)

(2)

(l)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat

Dabaklanmış veya aprelenmiş ancak
birleştirilmemiş kürklerin kesim ve
birleştirilmesine ilaveten ağartma veya
boyama

• Diğerleri
Birleştirilmemiş, dabaklanmış veya
aprelenmiş kürklerden imalat
4302 pozisyonunda yer alan
birleştirilmemiş. dabaklanmış ve
aprelenmiş kürklerden imalat

4303

Kürkten giyim eşyası ve aksesuarları ve
kürkten diğer eşya

v Fasıl 44

Ağaç ve ahşap eşya: odun kömürü:
aşağıda belirtilenler hariç :

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat

v 4403

Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar

Kabaca şekil verilmiş (kabukları veya
kısırları alınmış olsun olmasın) yuvarlak ağaçlardan imalat

y4407

Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya
yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak
halinde açılmış, kalınlığı 6mm.yi geçen
ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış
veya (V) şeklinde bağlantı teşkil etmiş)

Rendeleme, zımparalama veya (V) şeklinde
bağlantı teşkil etme

y4408

Kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen, dilimlenmiş
kaplamaltk yapraklar ve kontraplak için
yapraklar ve uzunlamasına testere ile
biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak
halinde açılmış kalınlığı 6 mm.yi
geçmeyen diğer ağaçlar (rendelenmiş,
zımparalanmış veya (V) şeklinde bağlantı
teşkil etmiş)

Dilimlere ayırma, rendeleme, zımparalama
veya (V) şeklinde bağlantı teşkil etme

v4409

Herhangi bir kenarında veya yüzünde
sürekli olarak şekil verilmiş
(rendelenmiş, zımparalanmış veya (V)
şeklinde bağlantı teşkil etmiş olsun
olmasın):
- Zımparalanmış veya (V) şeklinde
bağlantı teşkil edilmiş olanlar

Zımparalama veya (V) şeklinde bağlantı
teşkil etme

- Köşebentler ve pervazlar

Kornişleme veya kalıplama

y 4410 ila
v 4413

Köşebentler ve pervazlar (kalıplanmış
süpürgelik ve diğer kalıplanmış yonga
levhalar dahil)

Kornişleme veya kalıplama

y 4415

Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes
sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri
ambalajlar

Ebatlarına göre kesilmemiş yonga
levhalardan imalat

Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller.
ve diğer fıçıcı eşyası ve bunların aksam
ve parçaları

İki esas yüzütestereleıneden daha ileri işlem
görmemiş fıçı tahtalarından imalat

V44I6
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- Bina ve inşaat için marangozluk
mamulleri ve doğrama parçaları

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aklığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat.bununla
beraber hücreliahşap levhalar.padavralar ve
'shakes'ler kullanılabilir

- Köşebentler ve pervazlar

Komişleme veya kalıplama

\442l

Kibrit imali için kesilmiş çöpler, kundura
çivileri

4409 Pozisyonunda yer alan çekilmiş ahşap
hariç olmak üzere herhangi bir
pozisyondaki ahşap malzemeden imalat

v Fasıl 45

Mantar ve mantardan eşya:
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm'girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat

4503

Tabii mantardan eşya

4501 pozisyonunda yer alan mantardan
imalat

Fasıl 46

Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli
diğer maddelerden mamuller: sepetçi ve
hasırcı eşyası

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat

Fasıl 47

Odun veya diğer lifli selülozik
maddelerin hamurları; geri kazanılmış
kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve
hurdalar)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat

y Fasıl 48

Kağıt ve karton; kağıt hamurundan.
kağıttan veya kartondan eşya;
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat

y 4811

Üzerleri çizilmiş, kaplanmış veya sadece
kare biçimine getirilmiş kağıt ve karton

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus
girdilerinden imalat

4816

Karbon kağıdı, kendinden kopya eden
kağıt ve diğer kopya ve transfer kağıtları
(4809 pozisyonundakiler hariç), mumlu
teksir kağıdı ve ofset levhalar (kutulara
konularak perakende satılacak hale
getirilmiş olsun, olmasın)

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus"
girdilerinden imalat

4817

Mektup zarfları, mektup kanları, resimsiz
kartpostallar ve haberleşme kartları:
bunların kağıt ve kartondan kutuları
(poşetler ve benzeri zarflar içine takım
halinde yerleştirilmiş olanlar)

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 5()*sini
geçmeyen imalat

y 4818

Tuvalet kağıdı

Fasıl 47'nin.kağıt yapmaya mahsus
girdilerinden imalat

V48I9

Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan
veya selüloz lif tabakalarından kutular.
mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj
kutuları

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50"sini
geçmeyen imalat

y4820

Mektupluk bloknotlar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin,
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50*sini
geçmeyen imalat

\44I8
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Diğer kağıt, karton, selüloz, vatka ve
, selüloz lif tabakaları (ölçüsüne veya
şekline göre kesilmiş)

110 -

I

•

(3)

veya

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus
girdilerinden imalat

y Fasıl 49

Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve
baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ye
makina yazısı metinler ve planlar

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aklığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı' imalat

4909

Matbu veya resimli kartpostallar: tebrik
kartları, davetiyeler veya teşekkür kartları
(resimli, zarflı veya süslemeli olsun.
olmasın)

4909 veya 4911 pozisyonu dışındaki
girdilerden yapılan imalat

4910

Matbu her türlü takvim (blok halinde
takvimler dahil):
'

y Fasıl 50

'

- "Devamlı" türden olan takvimler veya
kağıt veya karton dışındaki maddelerden
mamul mesnetler üzerine takılı olan blok
halindeki takvimler,

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı.
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen,
imalat

- Diğerleri

4905 veya 4911 pozisyonu dışındaki
girdilerden imalat

tpek

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat

aşağıda belirtilenler hariç;
y5003 -

İpek döküntüleri (çekilmeye elverişli
olmayan kozalar, iplik döküntüleri ve
ditme suretiyle elde edilen döküntüler
dahil), kaide edilmiş veya taranmış

5004 ila
y 5006

İpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde
edilen iplikler

5007

İpek veya ipek döküntülerinden
dokunmuş mensucat
- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar

(4)

İpek döküntülerinin karde edilmesi veya
taranması

- Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için
başka şekillerde hazırlanmış ipek
döküntülerinden veya ham ipekten,
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme
için başka şekillerde hazırlanmamış diğer
tabii liflerden,
-kimaysal girdilerden veya tekstil
. hamurundan
veya
-kağıtyapımına mahsus girdilerden.
imalat'

Tek kat iplikten imalat1
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- Hindistan cevizi ipliğinden.
- tabii liflerden.
- kaide edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik
ve suni devamsız liflerden.
- kimyasal girdiler veya tekstil
hamurundan, veya
- kağıttan
imalat'

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle
(temizleme, ağartma, merserize etme.
termofiksaj. şardonlama. kalenderleme.
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj. dekatize
etmei emprenye etme. onarını ve tıraşlama
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 47.5'ini geçmeyen)
Yün ve ince veya kaba hayvan kılı:at
kılından iplik ve dokunmuş mensucat

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat

aşağıda belirtilenler hariç:
Yünden.ince ve kaba hayvan kıllarından
veya at kılından iplik

-Kaide edilmiş, taranmış veya eğirme için
başka şekillerde hazırlanmış ipek
döküntülerinden veya ham ipekten.
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme
için başka şekillerde hazırlanmamış tabii
liflerden.
-kimyasal girdilerden veya tekstil
hamurundan
veya
-kağıt yapımına mahsus girdilerden,
imalat'

Yünden,ince ve kaba hayvan kıllarından
veya at kılından dokunmuş mensucat
- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar

Tek kat iplikten imalat

- Diûerleri

-Hindistan cevizi ipliğinden.
- tabii liflerden.,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik
ve suni devamsız liflerden
- kimyasal girdiler veya tekstil
hamurundan, veya
- kağıttan
imalat'

Dokumaya elverişli girdi karşımlanndan mamtll ürünlerle ilgili özel koşullar için
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veya

veya
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle
(temizleme, ağartma, merserize etme.
termofiksaj. şardonlama. kalendeılenıe.
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj. clekatize
etme. emprenye etme. onarım ve tıraşlama
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün
fabrika çıkış fiyatının %47.5'ini geçmeyen)
v l-asıl 52

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat

Pamuk

aşağıda belirtilenler hariç:
5204 ila
5207

Pamukipliği

5208 ila
5212

Pamuk mensucat
Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar
- Diğerleri

- Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için
başka şekillerde hazırlanmış ipek
döküntülerinden veya ham ipekten.
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme
için başka şekillerde hazırlanmamış tabii
liflerden,
-kimyasal girdilerden veya tekstil
hamurundan
veya
-kağıt yapımına mahsus girdilerden.
imalat'

Tek kat iplikten yapılan imalat1
- hindistan cevizi ipliğinden.
- tabii liflerden.
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik
ve suni devamsız liflerden
- kimyasal maddeler veya tekstil
hamurundan, veya
- kağıttan.
imalat'
veya
en az iki hazırlama veya tlnisaj işlemiyle
(temizleme, ağartma, merserize etme,
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme,
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün
fabrika çıkış fiyatının %47.5'ini geçmeyen)
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v Fasıl 53

Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler;
kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş
mensucat

(3)

veya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat

aşağıda belirtilenler hariç:
5306 ila
5308

Dokumaya elverişli diğer bitkisel
liflerden iplik: kağıt ipliği

5309 ila
5311

Dokumaya elverişli diğer bitkisel
liflerden dokunmuş mensucat;kağıt
ipliğinden dokunmuş mensucat •

-kaide edilmiş, taranmış veya eğirme için
başka şekillerde hazırlanmış ipek
döküntülerinden veya ham ipekten.
- kaide edilmemiş, taranmamış veya eğirme
için başka şekillerde hazırlanmamış tabii
liflerden.
-kimaysal girdilerden veya tekstil
hamurundan
veya
-kağıt yapımına mahsus girdilerden.
imalat'

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar

Tek kat iplikten yapılan imalat'

- Diğerleri

-hlndistan cevizi ipliğinden.
- tabii liflerden..
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğirme için hazırlanmamış,
sentetik ve suni devamsız liflerden
- kimyasal girdiler veya tekstil
hamurundan, veya
- kağıttan
imalat'
veya

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle
(temizleme, ağartma, merserize etme.
termofiksaj, şardonlama, kalendeıleme,
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj. dekatize
etme, emprenye etme. onarım ve tıraşlama
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 47.5'ini geçmeyen)
5401 ila
5406

Sentetik ve suni filamentlerden
iplikler.monofilamentler

- Karde edilmiş, taranmış veya başka
şekilde eğrilmeye hazırlanmış ham ipek
veya ipek döküntülerinden.
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii
liflerden,
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- kimyasal girdilerden veya tekstil
hamurundan, veya
- kağıt yapımına mahsus girdilerden
imalat'
5407 ve
5408

Sentetik ve suni filaınent ipliklerinden
dokunmuş mensucat
• Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar

Tek kat iplikten yapılan imalat1

- D i Serleri

-hindistan cevizi ipliğinden.
- tabii liflerden..
- kardc edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğirme için hazırlanmamış.
sentetik ve suni devamsız liflerden
- kimyasal girdiler veya tekstil
hamurundan, veya
- kağıttan
imalat'

•

veya

en az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle
(temizleme, ağartma, merserize etme.
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme.
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj. dekatize
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 47.5'ini geçmeyen)
5501 ila
5507

Sentetik ve suni devamsız lifler

Kimyasal girdilerden veya tekstil
hamurundan imalat

5508 ila
5571

Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş
ipliği ve iplikler

- Kaide edilmiş, taranmış veya başka
şekilde eğrilmeye hazırlanmış ham ipek
veya ipek döküntülerinden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii
liflerden,
- kimyasal maddelerden veya tekstil
hamurundan, veya
- kağıt yapımına mahsus maddelerden
imalat1

5512 ila
5516

Sentetik ve suni devamsız liflerden
dokunmuş mensucat
- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar

Tek kat iplikten yapılan imalat'
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Diüerleri

(3)
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-hindistan cevizi ipliğinden.
- tabii liflerden.,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğirme için hazırlanmamış.
sentetik ve suni devamsız liflerden.
- kimyasal girdiler veya tekstil
hamurundan, veya
- kağıttan
imalat'
veya
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle
(temizleme, ağartına, merserize etme.
termofiksaj. şardonlama. kalenderleıne.
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj. dekatize
etme, emprenye etme. onarım ve
tıraşlama gibi) beraber yapılan
baskılama (kullanılan baskısız
mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 47.5'ini geçmeyen)

y Fasıl 56

Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat:
özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve
bunlardan mamul eşya;

aşağıda belirtilenler hariç;
5602

- hindistan cevizi ipliğinden.
- tabii liflerden.
- kimyasal girdiler veya tekstil '
hamurundan, veya
- kağıt yapımında kullanılan girdilerden.
imalat1

Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış
veya lamine edilmiş olsun olmasın):
İğne işi keçe

- tabii liflerden.
- kimyasal girdilerden veya tekstil
hamurundan imalat'
Bununla beraber;
5402 pozisyonundaki polipıopilen
filamentterinin,
- 5503 veya 5506 pozisyonundaki
polipıopilen liflerin
veya,
-5501 pozisyonundaki polipıopilen
fılament demetlerinin.
denominasyonları tüm durumlarda 9
desiteksten daha az olan tek katlı fılament
veya liflerinin, kıymetlerinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmamak
koşuluyla kullanılabildiği imalat

- Diğerleri

- tabii liflerden ,
- kazeinden yapılmış suni ve sentetik
devamsız liflerden
- kimyasal girdiler ve tekstil hanuırundan
imalat'
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(3)

veya

(4)'

Dokumaya elverişli maddelerle
kaplanmış kauçuk ip veya halatlar:
dokumaya elverişli iplik, ve 5404 veya
5405 pozisyonlarındaki şerit ve
benzerleri (kauçuk veya plastik
emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış)
- Dokumaya elverişli maddelerle
kaplanmış kauçuk ip ve halatlar

Dokumaya elverişli maddelerle
kaplanmamış kaplanmamış kauçuk ip veya
halattan imalat

- Diğerleri

- kaide edilmemiş, taranmamış veya eğirme
için başka şekillerde hazırlanmamış tabi
1 i Herden.
-kimyasal girdilerden veya tekstil
hamurundan
veya
-kağıt yapımına mahsus girdilerden,
imalat'

560?

Dokumaya elverişli ipliklerden metalize
iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip,
şerit veya toz şeklindeki metalle
birleştirilmiş veya metalle kaplanmış
5404 veya 5405 pozisyonundaki şerit ve
benzerleri

- tabii liflerden.
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme
için başka şekilde hazırlanmamış.
sentetik ve suni devamsız lifllerden
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan
veya
- kağıt yapımına mahsus girdilerden.
imâlat'

5606

Gipe iplikler. 5404 ve 5405
pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri
(gipe edilmiş), (5605 pozisyonundakiler
ve gipe edilmiş at kılı hariç); tırtıl iplik
(kıtık, şenil iplikler dahil); senet iplik
(chainette)

- tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme
için başka şekilde hazırlanmamış,
sentetik ve. suni devamsız lifllerden
- kimyasal.girdiler veya tekstil hamurundan
veya
- kağıt yapımına mahsus girdilerden,
İmalat'

Fasıl 57

Halılar ve diğer dokumaya elverişli
maddelerden yer kaplamaları:
-' İğne işi keçeden

- tabii liflerden.
- kimyasal girdilerden veya tekstil
hamurundan imalat' .
Bununla beraber:
- 5402 pozisyonundaki polipropilen
filamentlerinin,
- 5503 veya 5506 pozisyonundaki
polipropilen liflerin
veya,
- 5501 pozisyonundaki polipropilen
fllament demetlerinin,
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v Fasıl 58

- Diğer keçeden

- Karde edilmemiş veya taranmamış veya
başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış
tabii liflerden, veya
- kimyasal girdilerden veya tekstil
hamurundan.
imalat'

- Düzerleri

- Hindistan cevizi ipliğinden.
- suni ve sentetik fılament ipliklerinden.
- tabii liflerden, veya.
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme
için başka şekilde hazırlanmamış suni
ve sentetik devamsız liflerden.
imalat'

Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş
dokumaya elverişli mensucat; dantela;
duvar halıları: şeritçi ve kaytancı eşyası;
işlemeler;
aşağıda belirtilenler hariç:
- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar
- Diğerleri

Tek kat iplikten imalat'
-Tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğrilmeye hazırlanmamış suni ve
sentetik devamsız liflerden, veya
- kimyasal maddelerden veya tekstil
hamurlarından,
imalat'
veya,
en az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle
(temizleme, ağartma, merserize etme.
termofiksaj. şardonlama, kalenderleme.
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj. dekatize
etme, emprenye etme. onarım ve tıraşlama
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 47.5'ini geçmeyen)

5805

El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins.
Flanders. Aubusson, Beauvais ve
benzerleri) ile iğne işlemesi duvar
halıları (küçük nokta.kanaviçe gibi)
(hazır eşya halinde olsun olmasın)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat
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5810

Parça, şerit veya motif halinde işlemeler

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı.
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen.
imalat

5901

Kitap veya benzerlerinin dış
kapaklarında kullanılan türden zamk
veya nişastalı maddelerle sıvanmış
dokumaya elverişli mensucat: mühendis
muşambası veya şeffaf bezler: hazır
tuvaller: şapkacılıkta kullanılan bukran
ve benzeri sertleştirilmiş mensucat

İplikten imalat

5902

Naylon veya diğer poliamidlerden.
poliesterden veya viskoz ipeğinden elde
edilen yüksek mukavemetli iplikten her
nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için
mensucat:

5903

- Ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya
elverişli madde oranı %90'ı geçmeyenler

İplikten imalat

- Diğerleri

Kimyasal girdilerden veya tekstil
hamurundan imalat

Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış
veya plastikle lamine edilmiş mensucat
(5902 pozisyonundakiler hariç)

İplikten imalat
veya
en az^ki hazırlama veya bitirme işlemiyle
(temizleme, ağartma, merserize etme,
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme.
çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize
etme, emprenye etme, onanın ve tıraşlama
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini
geçmeyen)

5904

Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun
olmasın): bir sıvama veya kaplama
maddesinin dokumaya elverişli mesnet
üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer
kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş
olsun olmasın)

5905

Dokumaya elverişli maddelerden duvar
kaplamaları:
- Kauçuk, plastik veya diğer maddeler
emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya
lamine edilmiş olanlar

İplikten imalat1

İplikten imalat

Dokumaya elverişli girdi karşımlarından mamul ürünlerle ilgili özel
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Diğerleri

(3)

veya

- Hindistan cevizi ipliğinden.
- tabii liflerden.
- kaide edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış
suni ve sentetik devamsız liflerden.
-kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan
imalat'

en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle
(temizleme, ağartma, merserize etme.
termofiksaj, şardonlama. kalenderleme.
çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize
etme, emprenye etme. onarım ve tıraşlama
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan
baskısız mensucatın kıymetinin, "ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 47.5'ini geçmeyen)
5906

5907

Kauçuklu mensucat (5902
pozisyonundakiler hariç):
- Örülmüş olanlar

-Tabii liflerden.
- karde edilmemiş taranmamış veya başka
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış
suni ve sentetik devamsız liflerden veya
- kimyasal maddeler veya tekstil
hamurundan,
imalat1

- Sentetik filament ipliklerinden mamul
diğer mensucat (ağırlık itibarıyla içerdiği
dokumaya elverişli madde oranı % 90'ı
geçenler)

Kimyasal girdilerden imalat

- Diğerleri

İplikten imalat

Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış
diğer mensucat; tiyatro dekorları, atölye
fonları veya benzeri işler için boyanmış
bezler (tualler)

İplikten imalat •
veya
en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle
(temizleme, ağartma, merserize etme.
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme.
çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize
etme, emprenye etme. onarım ve tıraşlama
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 47.5'ini geçmeyen)

5908

Dokumaya elverişli maddelerden
dokunmuş veya örülmüş fitiller (lamba,
ocak. çakmak, mum ve benzerleri için);
beyaz alevli lambalar için gömlekler ve
bunların imaline yarayan boru şeklinde
örme mensucat (emdirilmiş olsun
olmasın):

Dokumaya elverişli girdi karşımlarından mamul ürünlerle ilgili özel
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veya

- Beyaz alevli lambalar için gömlekler.
emdirilmiş

Boru şeklinde lamba gömleği için
dokunmuş mensucattan imalat

- Dikerleri

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat

Sınai amaçlarla kullanılan dokumaya
elverişli maddelerden mamul eşya:
- 5911 pozisyonundaki keçeden olanlar
dışındaki cilalama diskleri ve halkaları

6310 Pozisyonundaki iplikten, döküntü
mensucattan veya paçavradan yapılan
imalat

- Genellikle kağıt yapımında veya diğer
teknik amaçlarla kullanılan türde
dokunmuş mensucat (keçeleştirilmiş
olsun olmasın)(kaplanmış veya sıvanmış
olsun olmasın),tek veya çok katlı çözgü
ve/veya atkı iplikli boru şeklinde veya
sonsuz, veya 5911 pozisyonunda yer alan
çok katlı çözgü ve/ veya atkı iplikli düz
dokunmuş

- Hindistan cevizi ipliğinden.
- aşağıdaki girdilerden:
-politetrafloroetilen ipliğinden'.
-poliamid ipliğinden (çokkatlı. fenolik
reçineyle kaplanmış veya sıvanmış)
- m-fenilendiamin ve isonaftalik asit
condensasyonundan elde edilen, aromatik
poliamid sentetik liflerinden mamul
iplikten,
-politetrafloroetilen monofillerinden1 .
- poli-p-fenilen tereftalamidin sentetik
tekstil lifi ipliği,
-cam lifi ipliğinden (fenol reçinesi ile
kaplanmış ve acrilik iplikle ğipe edilmiş)1
-poliesterin, tetraftalatik asitreçinelerinin, 1.4
siklohegzandimentolun ve isonaftalik
asitin kopoliester monöfilamentlerinden
- tabii liflerden, veya,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış
suni ve sentetik devamsız liflerden, veya
- kimyasal girdiler veya tekstil
hamurundan,
imalat2

Diğerleri

Fasıl 60

Örme Eşya

- Hindistan cevizi ipliğinden.
-tabii liflerden, veya,
- kaide edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış
suni ve sentetik devamsız liflerden, veya
- kimyasal girdiler veya tekstil
hamurundan, .
imalat3
- Tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya veya
başka şekilde eğirme işlemi için
hazırlanmamış suni ve sentetik ve suni
devamsız liflerden, veya
- kimyasal girdiler veya tekstil
hamurundan.
imalat2

Bu girdilerin kullanımı kağıt yapma makinalarında kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali
Dokumaya elverişli girdi karşımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5.
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veya

Örme giyim eşyası ve aksesuarları
-

Şekline göre kesilmiş parçalardan
veya örülerek şekillendirilmiş, iki
veya daha fazla örme mensucatın
dikilmesi veya başka surette
birleştirilmesiyle elde edilmiş olanlar

İplikten imalat1'

- Diğerleri

-Tabii liflerden, veya.
- kaide edilmemiş, taranmamış veya veya
başka şekilde eğirme işlemi için
hazırlanmamış suni ve sentetik ve suni
devamsız liflerden, veya
- kimyasal girdiler veya tekstil
hamurundan.
imalat'

Giyim eşyası ve aksesuarı (örülmemiş)

İplikten imalat

T

aşağıda belirtilenler hariç;
Kadın, kız çocukları ve bebekler için
giyim eşyası ve aksesuarları (işlemeli
olanlar)

İplikten imalat
veya
Kullanılan işlenmemiş mensucatın
kıymetinin Ürünün fabrika çıkış fiyatının %
40'ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş
mensucattan imalat2

Alüminyumlu polyester tabakasıyla
kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı
eşya

İplikten imalat2
veya,
Kullanılan kaplanmamış mensucatın
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
40'ını geçmemesi koşuluyla kaplanmamış
mensucattan imalat2

Mendiller, şallar, eşarplar, fularlar,
kaşkoller, peçeler, duvaklar ve benzeri
eşya:
- İşlemeli olanlar

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat
veya
Kullanılan işlenmemiş mensucatın
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
40'ını geçmemesi koşutü'vla işlenmemiş
mensucattan imalat"
•>

Dokumaya elverişli girdi kaışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız GirijJ S&Sftses^
Bakınız Girij Notu 6.
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Diğerleri

6217

Ağartılmamış tek iplikten imalat ' veya
en az iki hazırlama veya tinisaj işlemiyle
(temizleme, ağartma, merserize etme.
teımofiksaj, şardonlama. kalenderleme.
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj. dekatize
etme, emprenye etme. onarım ve tıraşlama
gibi) beraber yapılan baskılaması
mütakiben bitirme işlemi (kullanılan 6213
ve 6214 pozisyonundaki baskısız eşyanın
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %
47.5'ini geçmeyen)

Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı:
giyim eşyasının veya giyim eşyası
aksesuarlarının parçalan (6212
pozisyonundakiler hariç):
- İşlemeli olanlar

İplikten imalat'
veya,
Kullanılan işlenmemiş mensucatın
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
40'ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş
mensucattan imalat'

- Alüminyumltı polyester tabakasıyla
kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı
eşya

İplikten imalat'
veya,
Kullanılan kaplanmamış mensucatın
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
40'ını geçmemesi koşuluyla kaplanmamış
mensucattan imalat'

- Yaka ve kol ağızları için iç astarlar
(kesilmiş)

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı,
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
•ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen,
imalat

Diğerleri
v Fasıl 63

(3)

Dokumaya elverişli maddelerden diğer
hazır eşya;takımlar; kullanılmış giyim
eşyası ve dokumaya elverişli
maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar

İplikten imalat
Kullanılan Kim girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat

aşağıda belirtilenler hariç.
6301 ila
6304

Battaniyeler, diz battaniyeleri, yatak
çarşafları ve benzerleri: perdeler ve
benzerleri: diğer mefruşat eşyası:
- Keçeden ye dokunmamış
mensucattan

- Tabii liflerden, veya
- kimyasal girdilerden veya tekstil
hamurundan imalat2

Bakınız Giriş Notu 6
Dokumaya elverişli girdi karşımlanndan mamul ürünlerle ilgili özel koş
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(l)

• Diğerleri;
• - İşlemeli olanlar

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat'veya
Kullanılan işlenmemiş (örülmüş olanlar
hariç) mensucatın kıymetinin ürünün

fabrika çıkış fiyatının %40'mı geçmemesi
koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat
- - Diğerleri

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat '"

6305

Ambalaj için torba ve çuvallar

- Tabii I i İlerden, veya.
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış
sentetik ve suni devamsız liderden, veya
- kimyasal girdiler veya tekstil
hamurundan.
imalat-*

6306

Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış
storlar: çadırlar; kayıklara, deniz veya
kara taşıtlarına mahsus yelkenler; kamp
eşyası:
- Dokunmamış mensucattan

-Tabii liflerden, veya
- kimyasal girdilerden veya tekstil
hanurundan imalat'••'

- Diğerleri

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat .3

6307

Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40"ını
geçmeyen imalat

6308

Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri
ve peçetelerin yapımında kullanılan
mensucat ve ipliklerden müteşekkil
takımlar (aksesuarlarıyla birlikte olsun
olmasın ) ve benzeri dokumaya elverişli
eşya (perakende olarak satılacak hale
getirilmiş)

Takımı oluşturacak parçalardan herbiri.
takım içinde olmaması halinde kendilerine
ayrı ayrı uygulanacak kuralın gereklerini
karşılamaltdır. Bununla beraber, menşeli
olmayan eşyalar, toplam kıymetleri takımın
fabrika çıkış fiyatının % 15 * ini geçmemek
koşuluyla takım içinde yer alabilir.-

v Fasıl 64

Ayakkabılar; getrler ve benzeri eşya

6406 Pozisyonundaki iç tabanlara veya
diğer taban elemanlarına takılmış yüzler
hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden
imalat.

aşağıda belirtilenler hariç;
6406

Ayakkabı aksamı ( dış tabanlar dışındaki
tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış
ayakkabı yüzleri dahil ); çıkarılabilir iç
tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya;
getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri
eşya: ve bunların aksamı

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat

"a.

2\
Bakınız Giriş Notu 6
- Örülmüş, parçalar halindeki mensucatın (kesilerek vya örülerek şekil verilmiş) dikilmesi veya birleştirilmesi ile elde edilen elastiki ve\a
kaııçııklu olmayan örme eşya için bkz. Giriş Notu 6.
Dokumaya elverişli «irdi karşımlarından mamul ürünlerle ileili özel koşullar için bakınız Girişiıkrtir3^s?>».
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(3)

(2)

(IV

Baslıklar ve aksamı
aşağıda belirtilenler hariç;

veya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat

6503

6501 Pozisyonunda yer alan şapka
taslakları ve disklerinden yapılmış keçe
şapkalar ve diğer keçe başlıklar
(astarlanmış veya donatılmış olsun
olmasın)

İplikten veya dokumaya elverişli madde
liflerinden imalat1

6505

Dantel, keçe veya diğer dokumaya
elverişli maddelerden yapılmış veya
örülmüş şapkalar ve diğer başlıklar, parça
halinde (fakat şerit halinde olanlar hariç)
(astarlanmış veya donatılmış olsun
olmasın); her türlü maddeden saç fileleri
(astarlanmış veya donatılmış olsun
olmasın)

İplikten veya dokumaya elverişli madde
liflerinden imalat

y Fasıl 66

Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar.
iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve
bunların aksamı

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat

aşağıda belirtilenler hariç;
6601

Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri
(bastonlu şemsiyeler, bahçe şemsiyeleri
ve benzeri şemsiyeler dahil)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini
geçmeyen imalat

Fasıl 67

Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve
bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan
saçından eşya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki-herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat

y Fasıl 68

Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya
benzeri maddelerden eşya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığf imalat

aşağıda belirtilenler hariç
y 6803

Kayağan taşı veya aglomere kayağan
taşından eşya

İşlenmiş kayağan taşından imalat

y 6812

Amyanttan eşya; amyant ve amyant ile
magnezyum karbonat esaslı
karışımlardan eşya

Herhangi bir pozisyonda yer alan
girdilerinden imalat

v 6814

Mikadan eşya, (aglomere edilmiş veya
terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil)
(kağıt, karton veya diğer maddelerden bir
mesnet üzerinde)

İşlenmiş mikadan (aglomere edilmiş veya
terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil)
imalat

Fasıl 69

Seramik mamulleri

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat

y Fasıl 70

Cam ve cam eşya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat

aşağıda belirtilenler hariç;

Bakınız Giriş'Notu 6
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y 7003.
y 7004 ve
y 7005

Yansıtıcı tabakası olmavan cam

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat

7006

7003. 7004 ve 7005 pozisyonlarındaki
camların kavislendirilmiş. kenarları
işlenmiş, hakkedilmiş, delinmiş, emaye
yapılmış veya başka şekilde işlenmiş
takat diğer maddelerle çerçevelenmemiş
ve donatılmamış olanları

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat

7007

Emniyet camları |sertleştirilmiş.
(temperlenmiş). veya lamine edilmiş
camlardan]

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat

7008

Çok katlı yalıtım camları

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat

70l>y-

Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın )
(dikiz aynaları dahil)

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat

7010

Cam damacana, kavanoz, şişe.küçük şişe.
çanak, tüp. serum ampulleri ve diğer
kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında
kullanılmaya elverişli cinsten); camdan
konserve kavanozları; camdan tıpa,
kapak ve benzerleri

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat
veya
Kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmemesi
koşuluyla cam kesim işlemi

7013

Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev
tezyinatı ve benzeri işler için cam (7010
ve 7018 pozisyonundaki ler hariç)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat veya
Kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmemesi
koşuluyla cam kesim işlemi
veya
elde üflenmiş cam eşyanın kıymeti ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmemesi
koşuluyla elde üflenmiş cam eşyanın elde
dekore edilmesi (serigrafi baskısı hariç)

v7()19

Cam liflerinden (iplik hariç) eşya

- Boyanmamış şeritlerden, yarı bükülmüş
ipliklerden, ipliklerden veya yontularak
şekil verilmiş ipliklerden,
veya
- cam yününden imalat

v Fasıl 71

Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya
yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller,
kıymetli metallerle kaplama metaller ve
bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci
eşyası; metal paralar

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aklığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat

aşağıda belirtilenler hariç;
Tabii veya kültür incileri (tasnife tabi
tutulmuş ve taşınmasında kolaylık
sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe
dizilmiş)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini
geçmeyen imalat

V7I02.
y7103 ve
y 7104

İşlenmiş kıymetli ve yarı-kıymetli taşlar
(tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde
edilmiş)

İşlenmemiş kıymetli veya yarı kıymetli
taşlardan imalat

7106.7108
ve 7110

Kıymetli metaller:

y 7101

;3S
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- İşlenmemiş olanlar

(4)

veya

7106, 7108 ve 7110 Pozisyonlarında yer
almayan girdilerden imalat.
veya
7106, 7108 ve 7110 pozisyonlarında yer
alan kıymetli metallerin elektroliz. ısıl veya
kimyasal işlemlerle ayrıştırılması.
veya
7106, 7108 ve 7110 pozisyonlarında yor
alan kıymetli metallerin birbirleriyle 'veya
adi metallerlerle alaşımlarının yapılması

- Yarı işlenmiş veya pudra halinde
olanlar

İşlenmemiş kıymetli metallerden imalat

y 7107.
v7109 ve
\7III •

Kıymetli metallerle kaplanmış metaller
(yarı-işlenmiş)

Kıymetli metallerle kaplanmış metallerden
(işlenmemiş) imalat

7116

Tabii inci veya kültür incilerinden,
kıymetli ya da yan kıymetli taşlardan
eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla
elde edilmiş)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini
geçmeyen imalat

7117

Taklit mücevherci eşyası

Kullanılan tüm girdilerin üriinünkinden
farklı bir pozisyonda sınırlandırıldığı imalat
veya
Kullanılan tüm girdilerin kıymeti ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50"sini aşmamak
koşuluyla, kıymetli metallerle kaplanmamış
adi metallerden imalat

y Fasıl 72

Demir ve çelik
aşağıda belirtilenler hariç;

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat

7207

Demir veya alaşımsız çelikten yarımamuller

7201, 7202, 7203, 7204 ve 7205
pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat

7208 ila
7216

Demir veya alaşımsız çelikten yassı
hadde mamulleri, profiller, çubuklar

7206 pozisyonunda yer alan külçelerden
veya diğer ilk şekillerden imalat

7217

Demir veya alaşımsız çelikten teller

7207 pozisyonunda yer alan yarı mamul
girdilerden imalat

y7218.
7219 ila
7222

Paslanmaz çelikten yarı mamuller, yassı
hadde mamulleri, çubuklar, profiller

7218 pozisyonunda yer alan külçelerden
veya diğer ilk şekillerden imalat

7223

Paslanmaz çelikten teller

7218 Pozisyonunda yer alan yarı mamul
girdilerden imalat

v 7224.
7225 ila
7228

Diğer alaşımlı çelikten yarı mamuller,
yassı hadde mamuleri,sıcak haddelenmiş
çubuklar ( düzensiz kangallar halinde)
profiller; alşımlı veya alşımsız çelikten
sondaj işlerinde kullanılan içi boş
çubuklar

7206, 7218 veya 7224 Pozisyonunda yer
alan külçelerden ve diğer ilk şekillerden
imalat

Diğer alaşımlı çelikten teller

7224 Pozisyonundaki sarı mamul
girdilerden imalat

'

.

•

7229

•

' •
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(3)

(2)

(I)

Demir veya çelikten eşya

veya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat

aşağıda belirtilenler hariç:
\ 7301

Palplanşlar

7206 Pozisyonunda yer alan girdilerden
imalat

7302

Demir veya çelikten demiryolu ve
tramvay hattı malzemesi; raylar.
kontraylar. makas dilleri, makas
göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi
çubukları, dişli raylar, traversler.
cebireler, yastık ve köşelikler, seletler,
sıkıştırma levhaları ve kramponlar.
rayların döşenmesi, eklenmesi veya
sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve
çubukları ile özel olarak imal edilmiş
diğer parçalar

7206 Pozisyonunda yer alan girdilerden
imalat

7304. 7305
ve 7306

Demir (dökme demir hariç) veya çelikten
ince ve kalın borular, içi boş profiller

7206, 7207, 7218 ve 7224 pozisyonlarında
yer alan girdilerden imalat

v 7307

Paslanmaz çelikten boru bağlantı
parçaları (bir kaç parçadan oluşan) (ISO
NoX5CrNİMol712)

Kıymeti ürürnün fabrika çıkış fiyatının %
35'ini geçmemek koşuluyla dövülmüş
taslakların tornalanması, delinmesi,
deliklerin genişletilmesi (reaming),
deburring işlemi, diş açılması, kum
püskürterek temizlenmesi

7308

Demir veya çelikten inşaat (9406
pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç)
ve inşaat aksamı (köprüler, köprü
aksamı, bent kapakları, kuleler, pilonlar,
ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar,
kapılar, pencereler ve bunların
çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler,
korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta
kullanılmak üzere hazırlanmış demir
veya çelikten saclar, çubuklar, profiller.
borular ve benzerleri

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat
.Bununla beraber, 7301 Pozisyonunda yer
alan kaynaklı profiller ve köşebentler
kulanılmayabilir.

v 7315

Patinaj zincirleri

Kullanılan 7315 Pozisyonunda yer alan
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50'sini geçmeyen imalat

s- Fasıl 74

Bakır ve bakırdan eşya

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı.
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen,
imalat
.-,r;

aşağıda belitilenler hariç;
7401

Bakır matları; çöktürülmüş bakır (tersip
bakır)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınıflandırıldığı imalat.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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7402

Rafine edilmemiş bakır: elektrolitik
rafine için bakır anotlar

7403 .

Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları
(ham):
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Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat.

- Rafine edilmiş bakır

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yor aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat.

- Bakır alaşımları ve diğer elementler
içeren rafine edilmiş bakır

Rafine edilmiş, işlenmemiş bakırdan veya
bakır döküntü ve hurdalarından imalat

Bakır döküntü ve hurdaları

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

7405

Bakır ön alaşımları (kııpro alyajlaı)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınıflandırıldığı imalat

y Fasıl 75

Nikel ve nikelden eşya

. 7404

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı.
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
- geçmeyen,
imalat

aşağıda belirtilenler hariç;
7501 ila
7503

Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve .
nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri:
işlenmemiş nikel; nikel döküntü ve
hurdaları

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınıfiandırıldığı imalat

y Fasıl 76

Alüminyum ve alüminyumdan eşya

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı.
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen,
imalat

aşğıda belirtilenler hariç:
7601

İşlenmemiş alüminyum

Alaşımsız alüminyum veya alüminyum
döküntü ve hurdalarından elektroliz veya
ısıl işlem yoluyla imalat

7602

Alimunyum döküntü ve hurdaları

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınıfiandırıldığı imalat

•
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(I)
V76I6

Alüminyumdan eşya [(alüminyum
tellerden tüller, mensucat, örgü ve
kafeslikler, mukavemetlendiıici mensucat
ve benzeri malzemeler hariç) (sonsuz
veya devamlı bantlar dahil)]
alüminyumdan metal clepluvayye

Fasıl 77

Armonize Sistem Nomanklatüründe
ileride kullanılmak amacıyla saklı
tutulmuştur.

v Fasıl 78

Kurşun ve kurşundan eşya

(3)

- Kullanılan tüm girdilerin ürürnün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı.
bununla birlikte, sonsuz veya devamlı
bantlar da dahil, mukavemetlendiıici
mensucat, tül mensucat, örgü ve kafeslikler
ve alüminyum tellerden bunlara benzer
girdiler veya alüminyum depluvuyye
kullanılabildiği.
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen
imalat

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı.
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen,
imalat

aşağıda belirtilenler hariç;
7801

-İşlenmemiş kurşun
- Rafine edilmiş kurşun

'İşlenmemiş' veya 'külçe' kurşundan imalat

- Diğerleri

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandınldığı imalat
Bununla beraber,7802 pozisyonunda yer
alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.

7802

Kurşun döküntü ve hurdaları

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınıflandınldığı imalat

y Fasıl 79

Çinko ve çinkodan eşya

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandınldığı.
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 5()'sini
geçmeyen,
imalat

aşağıda belirtilenler hariç:
7901

İşlenmemiş çinko

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aklığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandınldığı imalat
Bununla beraber.7902 pozisyonunda yor
alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.

l r5 .,. .'.-- >..
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7902

Çinko döküntü ve hurdaları.

Kullanılan tüm girdilerin ürürnün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınıflandırıldığı imalat

v Taşıl 80

Kalas1 ve kalaydan eşya

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı.
- kulandan tüm girdilerin kısmetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 5()"sini
geçmeyen.
imalat

aşağıda belirtilenler hariç;
8001

İşlenmemiş kalay

8002 ve
8007

Kalay döküntü ve hurdaları; kalaydan
diğer eşya

Fasıl 81

Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan
mamul eşya:
- Diğer adi metaller; işlenmemiş; ve
bunlardan mamul eşya

Diğerleri

v Fasıl 82

Adi metallerden aletler,bıçakçı eşyası ve
sofra takımları; adi metallerden bunların
aksam ve parçaları

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat
Bununla beraber,8002 pozisyonunda yer
alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.

Kullanılan tüm girdilerin ürürnün yer aldığı
-pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınıflandırıldığı imalat

Kullanılan ürünle aynı pozisyonda yer alan
tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %50'sini geçmeyen imalat
Kullanılan tüm girdilerin ürürnün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınıflandırıldığı imalat
Kullanılan tüm girdilerin ürürnün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınıflandırıldığı imalat

aşağıda belirtilenler hariç;
8206

8202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletlerin
iki veya daha fazlasından meydana gelen
aletler (perakende satış için hazırlanmış
takım halinde)

Kullanılan tüm girdilerin 8202 ila 8205
pozisyonları, dışında herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat.
Bununla beraber, 8202 ila 8205
pozisyonlarındaki aletler, kıymetleri takım
halindeki ürünün fabrika çıkış fiyatının %
15'ini geçmemek koşuluyla takıma dahil
edilebilir.

8207

El aletlerinin (mekanik olsun olmasın)
veya makinalı aletlerin değişebilen
aletleri (basınçla çukurlaştırma,
ıstarnpalama.
zımba ile delme, set ve yiv açma.
raybalama, frezeleme, tornalama,
vidalama gibi) (metallerin çekilmesine
veya ekstrüzyonla işlem görmesine
mahsus haddeler ile kaya delmeye veya
sondaj yapmaya mahsus aletler dahil)

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı.
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 4()'ını
geçmeyen,
imalat
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Mekanik makina ve cihazlara mahsus
bıçaklar ve kesici ağızlar

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aklığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı.
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 4()'ını
geçmeyen,
imalat

Kesici ağızlı bıçaklar (ağızları tırtıklı
olsun o!masın)(kapanan budama çakıları
dahil) (8208 pozisyonundakiler hariç)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat.
Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları
ve bıçak ağızları kullanılabilir.

8214

Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve
hayvan kırkmaya mahsus makinalar.
kasap ve mutfak satırları, et baltaları, et
kıyma bıçakları ve kağıt bıçakları gibi);
manikür veya pedikür takımları ve
aletleri (tırnak törpüleri dahil)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat.
Bununla birlikte, adi metalden bıçak saplan
kullanılabilir.

8215

Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli
kepçeler, spatıılalar, balık bıçakları, yağ
bıçakları, şeker maşaları ve benzeri
mutfak ve sofra eşyası

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat.
Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları
kullanılabilir.

v Fasıl 83

Adi metallerden çeşitli eşya

Kullanılan tüm girdilerin ürürnün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

8208

8211

aşağıda belirtilenler hariç;
y 8302

Binalar için diğer donanım.tertibat ve
benzeri eşya; otomatik kapı kapayıcılan

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat.
Bununla birlikte, 8302 pozisyonundaki
girdiler kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 20'sini geçmemek koşuluyla
kullanılabilir.

y 8306

Adi metallerden heykelcikler ve diğer süs
eşyası

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat.
Bununla birlikte, 8306 pozisyonundaki
girdiler kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 30'ıınu geçmemek koşuluyla
kullanılabilir.

y Fasıl

Nüklear reaktörler, kazanlar, makinalar,
mekanik cihazlar ve aletler: bunların
aksam ve parçalan

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı.
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen,
imalat.
Kullanılan tüm girdilerin ürürnün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat'

aşağıda belirtilenler hariç;
y 8401

Nükleer yakıt elemanları

Sözkonusu kural 31 Aralık 1998 tarihine kadar geçerli olacaktır.
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Kullanılan tüm
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fiyatının %30'uııu
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8402

Buhar kazanları (aynı zamanda alçak
basınçlı su buharı da üretebilen merkezi
ısıtma için sıcak su kazanları hariç):
kızsın su kazanları

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı.
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 4()'ıııı
geçmeyen.
imalat.

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının"«25"ini
geçmeyen imalat.

8403 ve
v 8404

Merkezi ısıtma kazanları (8402
pozisyonundakiler hariç) ve merkezi
ısıtma kazanları için yardımcı cihazlar

Kullanılan türn*girdilerin 8403 ve 8404
pozisyonları dışında herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat.

Kullanılan Kim
girdilerin kı\ metinin
ürünün fabrika çıkı*
fiyatının "idil'ini
geçmeyen imalat. •

8406

Buhar türbinleri

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat

8407

Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı
doğrusal veya döner pistonlu motorlar
(patlamalı motor)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat

8408

Sıkıştırma ile ateşlemel' içten yanmalı
pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat

8409

Sadece veya esas itibariyle 8407 veya
8408 pozisyonlarındaki motorların aksam
ve parçaları

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat

841

Turbojetler, turbopropellerler ve diğer
gaz türbinleri

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı.
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen,
imalat.

8412

Diğer motorlar ve kuvvet hasıl eden
ınakinalar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat

y 8413

Döner pozitif hareketli pompalar

V84I4

Sanayide kullanılan vantilatör ve
benzerleri

8415

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile
nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus
tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak
ayarlanamadığı cihazlar dahil)

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı.
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen,
imalat.
- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı,
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen,
imalat.
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat
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Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış.
fiyatının %2?'ini
geçmeyen imalat.

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %25'iııi
geçmeyen imalat.

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %25'ini
geçmeyen imalat.
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8418

Buzdolapları, dondurucular ve diğer
soğutucu ve dondurucu cihazlar
(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları
(8415 pozisyonundaki klima cihazları
hariç) .

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı.
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 4()'ını
geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %2S"ini
geçmeyen inıalai.

v 8419

Ağaç. kağıt hamuru, kağıt veya karton
sanaviine mahsus makinalar

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %4()*ını
geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
25* ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı.
imalat

Kullanılın! liım
girdilerin kmııcıinııı
ürünün fabrika çıkış
fiyatının "ioO'ıııııı
geçmeyen inıalai.

Kalenderler ve diğer hadde makinaları
(metal veya cam hadde makinaları hariç)
ve bu makinaların silindirleri

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40*ını
geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı.
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'ıııuı
geçmeyen imalat. •

Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5
santigram veya daha iyi olan teraziler
hariç) (tartarak sayan ve kontrol edenbaskül ve teraziler dahil) her tür taıtı alet
ve cihazlarına mahsus ağırlıklar

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı.
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %25'ini
geçmeyen imalat.

Kaldırma, elleçleme, yükleme veya
boşaltma işlerine mahsus makinâ va
cihazlar

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8431
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
10" ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı.
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %3()"unu
geçmeyen imalat.

Kendinden hareketli buldozerler,
angledozerler, greyderler, toprak
tesviyesine mahsus makinalar,
skreypeıier. mekanik.küreyiciler.
ekskavatörler, küreyici yükleyiciler.
sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle
yapan makinalar ve yol silindirleri:
- Yol silindirleri

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat

134
(3)

(2)

(D

Diüerleri

veya

(4)

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde. 8431
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
10' unu geçmemesi koşuluyla kııllanildığı.
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'uıuı
geçmeyen imalat.

Kullanılan tüm
girdilerin kısmetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'uıuı
geçmeyen imalat.

843 O

Toprağın, minerallerin veya cevherlerin
taşınması, yayılması, tesviyesi,
sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması.
bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya
delinmesine mahsus diğer makina ye
cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme
makinalan; karküreyicileri ve
püskürtücüleri

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde. 8431
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 10'unu geçmemesi koşuluyla
kullanıldığı.
imalat

v 8431

Sadece ve esas itibariyle yol
silindirlerinde kullanılmaya mahsus
aksam ve parçalar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat

8439

Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru
imaline veya kağıt veya karton imaline
veya finisajına mahsus makina veya
cihazlar

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı.
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'ıınıı
geçmeyen imalat.

8441

Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun
işlenmesine mahsus diğer makina ve
cihazlar (her cins kesme makina ve
cihazları dahil)

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin '
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'uıuı
geçmeyen imalat.

8444 ila
8447

Bu pozisyonlarda yer alan tekstil
sanayiinde kullanılmaya mahsus
makinalar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat

v 8448

8444 ve 8445 pozisyonundaki tekstil
makinalarında kullanılmaya mahsus
yardımcı makina ve cihazlar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat

8452

Dikiş makinalan (8440 pozisyonundaki
kitap dikme makinalan hariç ); özellikle
dikiş makinalan için imal edilmiş
mobilya, tabla ve mahfazalar; dikiş
makinalarmın iğneleri:

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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- Dikiş makinaları (yalnız düz dikiş
yapanlar) (motorsuz olanlarının başları
16 kg.ı. motorlu olanlarının da başlan
motorla birlikte 17 kg.ı geçmeyenler)

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen.
- Başın (motorsuz) montajında kullanılan
menşeli olmayan girdilerin kıymetinin
menşeli girdilerin kıymetini aşmadığı, ve
- Kullanılan zigzag. ip germe ve çengel
mekanizmasının halihazırda menşeli olması
gereken.
imalat

- Diüerleri

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat

8456 ila 8466 pozisyonlarında yer alan
makinalı aletler, bunların aksam, parça
ve aksesuarları

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat

Büro makinaları (örneğin, yazı
makinaları. hesap makinaları, otomatik
bilgi işlem makinaları, teksir makinaları.
tel zımba makinaları)

Kullanılan tüm girdilerin kısmetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat

.Metal dökümhaneleri için dereceler
(döküm kasaları): döküm plakaları.
döküm modelleri: metaller (külçe
kalıpları hariç), metal karbürler, cam.
mineral maddeler, kauçuk veya plastik
maddeler için kalıplar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini
geçmeyen imalat

Her nevi rulmanlar

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıfiandırıldığı.
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen,
imalat

Diğer maddeler ile birleştirilmiş metal
tabakalardan veya iki ya da daha fazla
metal tabakalardan yapılmış contalar;
poşet, zarf veya benzeri ambalajlara
farklı kompozisyonlarda takım veya grup
halinde tertiplenmiş contalar; mekanik
salmastralar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat

Bu taşılın başka pozisyonlarında
belirtilmeyen veya yer almayan
makinaların aksam ve parçaları (elektrik
konektörleri, izolatörler, bobinler.
kontaklar ve diğer elektrikli aksam ve
parçalar hariç)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %25"ini
geçmeyen imalat.

(I)
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- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı.
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin 'kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat.

Elektrik motorları ve jeneratörler
(elektrik enerjisi üretim (elektrojen)
grupları hariç)

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde.
8503pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı.
imalat

Kullanılan liiın
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat.

Elektrik enerjisi üretim (elektrojen)
grupları ve rotatif elektrik konvertörleri

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8501 ve 8503
pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerin
kıymetinin (beraber hesaplandığında )
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu
geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin.
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat.

Otomatik bilgi işlem makinalarına
mahsus güç sağlama Üniteleri

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat

Mikrofonlar ve bunların mesnetleri,
hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş
olsun olmasın); elektrikli ses frekansı
yükselteçleri, takım halindeki ses
amplifikatörleri

- Kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %25'ini
geçmeyen imalat. »

Plak döndürücüler, pikaplar, kaset
çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar
vermeye mahsus diğer cihazlar (ses
kaydedici tertibatı bulunmayan):

- Kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat.

Manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer
ses kaydeden cihazlar (kaydedilen sesi.
tekrar vermeye mahsus tertibatı olsun
olmasın)
•

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen imalat •

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat.

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir
video-tıımerla birlikte olsun olmasın)

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen, imalat

Kul lam lan tüm
girdilerin kısmetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat.

Sadece ve esas itibariyle 8519 ila 8521
pozisyonlarında yer alan cihazların
aksam, parça ve aksesuarı

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat

Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların
aksam ve parçaları: ses kaydetmeye ve
kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus
cihazlar: televizyon görüntü ve seslerinin
kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve
sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar
ve bunların aksam, parça ve aksesuarı
aşağıda belirtilenler hariç:

8501
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(I)
8523

Ses veya benzeri kayıtlar için hazırlanmış
fakat kayıt yapılmamış mesnetler (37.
fasıldaki ürünler hariç)

8524

Ses veya benzeri kayıtlar için kayıt
yapılmış plaklar, bantlar ve diğer
mesnetler (disk imaline mahsus matris ve
kalıplar dahil takat 37. fasıldaki ürünler
hariç):
- disk imaline mahsus matris ve kalıplar

• diğerler

(3)

(4)

veya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %4()"ını
geçmeyen imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40*ını
geçmeyen imalat
- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde.
8523pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %.
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'ıııuı
geçmeyen imalat.

8525

Telsiz telefon, telsiz telgraf, radyo veya
televizyon yayınlarına mahsus verici
cihazlar (alıcı cihazı veya ses
kaydetmeye, ya-da kaydedilen sesi tekrar
vermeye mahsus cihazı olsun olmasın);
televizyon kameraları; sabit görüntü
kameraları ve diğer görüntü kaydedici
kameralar

- kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %25'ini
geçmeyen imalat.

8526

Radar cihazları, hava ve deniz trafiğine
yardımcı telsiz cihazları ve uzaktan
kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol
cihazlari

- kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen,
- kutlanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %25"ini
geçmeyen imalat.

8527

Telsiz telefon, telsiz teİgraf veya radyo
yayınları için alıcı cihazlar (aynı kabin
içinde ses kayıt veya kaydedilen sesi
tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle
birlikte olsun olmasın)

- kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen.
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %25'ini
geçmeyen imalat.

8528

Televizyon alıcıları (radyo yayınlarını
alıcı cihazı veya ses yada görüntü kayıt
veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun
olmasın):video (görüntü) monitörleri ve
projektörleri

- kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'mı
geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %25'ini
geçmeyen imalat.

8529

Sadece veya esas itibariyle 8525 ila 8528
pozisyonlarında yer alan cihazlara
mahsus aksam ve parçalar:
- Sadece veya esas itibariyle video
(görüntü) kayıt veya tekrar verme
cihazlarına mahsus olanlar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 4()ını
geçmeyen imalat
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- Diğerleri

- kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 4()'ını
geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %25'ini
geçmeyen imalat.

853? ve
8536 •

Elektrik devrelerinin anahtarlanması
(açılıp kapatılması) veya elektrik
devresinden korunmasına veya elektrik
devresine veya devresinden bağlantı
yapmaya mahsus elektrik teçhizatı

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde.
8538pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
10 unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı.
imalat

Kullanılan liim
girdilerin kı>metinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'ıııuı
geçmeyen imalat.

8537

Elektriğin kontrol ve dağıtımına mahsus
olup. 8535 veya 8536 pozisyonlarında
yer alan iki veya daha fazla cihazla
donatılmış tablolar. panolar,konsollar.
masalar, kabinler ve diğer mesnetler (90.
fasılda yer alan alet ve cihazlarla
donanmış olanlar dahil) ve sayısal
kontrol cihazları (8517 pozisyonunda yer
alan cihazlar hariç)

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40?ını
geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde.
8538pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı.
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'uıuı
geçmeyen imalat.

v 8541

• Diyotlar.transistörler ve benzeri yarı
iletken tertibat: henüz chip halinde
kesilmemiş disk (wafer) hariç

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı.
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %25'ini
geçmeyen imalat.

8542

Elektronik entegre devreler ve
mikrodevreler

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ınr
geçmeyen ve
-yukarıdaki sınırlar içinde, 8541 ve 8542
pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerin
kıymetinin (beraber hesaplandığında)
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10' unu
geçmemesi koşuluyla kullanıldığı.
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %25'ini
geçmeyen imalat

8544

İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya
anodize edilmiş olanlar dahil) teller,
kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve
diğer izole edilmiş elektrik iletkenler
(bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş
olsun Olmasın); tek tek kaplanmış
liflerden oluşan fiber optik kablolar
(bağlantı parçaları ile veya elektrik
iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun
olmasın)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını
geçmeyen imalat

8545

Elektrik işlerinde kullanılan kömür
elektrodlar, kömür fırçalar, lamba
kömürleri, pil kömürleri ve grafit veya
diğer kömürden diğer eşya (metalli veya
metalsiz)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını
geçmeyen imalat

8546

Her tür maddeden elektrik izolatörleri

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını
geçmeyen imalat
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Elektrikli makina. cihaz.alet veya elektrik
tesisatları için tamamen izole edici
maddelerden mamul (montaj amacıyla
döküm sırasında gövde içine gömülmüş
küçük metal parçalan içerenler dahil)
izole edici bağlantı parçaları
(örnegiiKVİdalı duylar) (8546
•pozisyonundaki izalatörler hariç): adi
metallerden elektrik için iç yüzeyleri
izole edilmiş borular ve bunların bağlantı
parçaları

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 4()ını
geçmeyen imalat

Primer elektrik pilleri, primer bataryaları
ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve
hurdaları ıkullanılmış elektrik pilleri.
batan alan ve elektrik akümülatörleri: bu
faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen
veya yer almayan makina, cihaz veya
aletlerin elektrikli aksam ve parçaları

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 4()ını
geçmeyen imalat

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar
ve malzemeler ve bunların aksam ve
parçaları: her türlü mekanik (elektro
mekanik olanlar dahil) trafik
sinyalizasyon cihazları
aşağıda belirtilenler hariç,

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını
geçmeyen imalat

Demiryolu veya tramvay hatlarında
kullanılan sabit malzeme; demiryolları,
tramvaylar, karayolları, dahili su yollan,
park yerleri, liman tesisleri veya hava
limanları için mekanik (elektıomekanilc
dahil) işaret, emniyet veya trafik kontrol
ve kumanda cihazları; bunların aksam ve
parçaları

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı.
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen,
imalat

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar
ve malzemeler hariç, taşıtlar ve bunların
aksam, parça ve aksesuarları

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetiı
ürünün fabrika çil
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat

aşağıda belirtilenler hariç,
Fabrika, antrepo, liman veya
havalimanlarında kısa mesafelerde eşya
taşımaya mahsus . kaldırma tertibatı ile
donatılmamış kendinden hareketli yük
arabaları: demiryolu istasyon
platformlarında kullanılan türde
çekiciler: bu taşıtların aksam ve parçaları

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı.
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetiı
ürünün fabrika çık
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat

Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları
(motorlu) (silahla donatılmış olsun
olmasın) ve bunların aksam ve parçaları

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı.
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdileri li'kıymelir
ürünün fabrika çık
fiyatinın %30'uıuı
geçmeyen imalat

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir
yardımcı motoru bulunan tekerlekli
taşıtlar (sepetli olsun olmasın): sepetler

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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-silindir hacmi aşağıda belirtilen
kapasitede içten yanmalı doğrusal
pistonlu motorlu olanlar:
- - 50 cm3.ü geçmeyenler

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 4()'ını
geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen.
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kı\ metinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %20'sini
geçmeyen inuılai

- - 50 cm3.ü geçenler

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen,
• kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen.
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kümelinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %25'ini
geçmeyen imalat

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'ıınu
geçmeyen imalat

Diğerleri

y 8712

Bilyalı rıılmansız bisikletler

8714 pozisyonunda sınıflandılmayan •
girdilerden imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'ıınu
geçmeyen imalat

8715

Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk
taşımaya mahsus benzeri arabalar ve
bunların aksam ve parçaları

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı, _
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'ıınu
geçmeyen imalat

8716

Her türlü taşıtlar için römorklar ve yarı
römorklar: hareket ettirici tertibatı
bulunmayan diğer taşıtlar; bunların
aksam ve parçafân

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'ıınu
geçmeyen imalat

y Fasıl,

Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların
aksam ve parçaları

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı,
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat

aşağıda belirtilenler hariç;
y8804

Rotoşütler

8804 Pozisyonunda yer alan diğer
girdilerdede dahil olmak üzere herhangi bir
pozisyonda yer alan girdilerinden imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış •
fiyatının %40'ını
ueçmeven imalat,
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Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı
ve hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı
ve benzeri cihaz ve tertibat: yerde uçuş
eğitimi yapmaya mahsus cihazlar:
bunların aksam ve parçaları

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandınldığı imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının "<o()"uıuı
geçmeyen imalat

Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat.
Bununla beraber. 8906 pozisyonunda yer
alan gemi tekneleri kullanılmayabilir.

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının ".4()"ıııı
geçmeyen inuıkıi

Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema.
ölçü. kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi
veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların
aksam, parça ve aksesuarı

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandınldığı.
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkı*
fiyatının %30'uıuı
geçmeyen imalat

aşağıda belirtilenler hariç;
9001

Optik lirler ve optik lif demetleri; optik
lif kabloları (8544 pozisyonundakiler
hariç): yaprak veya levha halinde
polarizan maddeler; her tür maddeden
mercekler (kontakt lensler dahil)
prizmalar, aynalar ve diğer optik
elemanlar (monte edilmemiş) (optik
tarzda işlenmemiş camdan bu tür
elemanlar hariç)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat

9002

Alet ve cihazlar için her tür maddeden
monte edilmiş mercekler, prizmalar,
aynalar ve diğer optik elemanlar (optik
tarzda işlenmemiş camdan bu tür
elemanlar hariç)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40*ını
geçmeyen imalat

9004

Gözlükler ve benzerleri (görme
kusurunun giderilmesine mahsus
gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer
gözlükler)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat

y 9005

Çitt gözlü dürbünler, tek gözlü
dürbünler, diğer optik teleskoplar ve
bunların mesnetleri (astronomik yansıtıcı
teleskoplar ve bunların mesnetleri hariç)

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı.
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen.
imalat

v 9006

Fotoğraf makinaları (sinematografik
olanlar hariç); kameralar: fotoğrafçılıkta
flaş ışığı meydana getirmeye mahsus
cihazlar ve flaş lambaları (elektrikle
çalışan tlaş lambaları hariç)

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı! Kiı'llan'ılan tüm
girdilerin kıymetinin
pozisyon dışındaki herhangi bir
11 rünün fabrika çıkış
pozisyonda sınıflandınldığı.
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
,' . fiyatının %30'ıınu
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ın? ?; ' 'geçmeyen imaku
geçmeyen,
V
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen.
imalat
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9007

Sinema kameraları ve projektörleri (ses
kaydına veya kaydedilen sesin tekrar
verilmesine mahsus cihazları bulunsun
bulunmasın)

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı.
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen.
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış'
fiyatının "lod'ıınu
geçmeyen imalın

901

Kombine haldeki optik mikroskoplar
(fotomikrografi, sinefotomikrografi veya
mikroprojeksiyon mikroskopları dahil)

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı.
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 4()'ını
geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'uıuı
geçmeyen imalat

y 9014

Diğer seyrüsefer alet ve cihazları

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat

9015

Arazi ölçme (fotogrametrik ölçüm aletleri
dahil), hidrografik, oşinografik,
hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet
ve cihazları (pusulalar hariç);
telemetreler

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat

9016

Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram
veya daha iyi olanlar) (ağırlıkları ile
birlikte olsun olmasın)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat

9017

Resim yapmaya, çizim yapmaya veya
hesap yapmaya mahsus aletler (çizim
makinaları, pantograflar, iletkiler, pergel
takımları, sürgülü cetveller, hesap
daireleri gibi); tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer almayan elde
kullanılan uzunluk ölçü aletleri.(ölçü
çubukları ve şerit metreler,
mikrometreler, kalibreler gibi)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat

9018

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve
veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar
(sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal
cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar
dahil):
- Dişçi koltukları (tükürük hokkaları,
ağız çalkalama tertibatı ve diğer tertibatla
donatılmış olanlar)

9018 Pozisyonundaki diğer girdiler de
dahil olmak üzere herhangi bir
pozisyondaki girdilerden imalat

5* *>
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- Diğerleri

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı.
- kulandan tüm girdilerin kısmetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 4()'mı
geçmeyen.
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kmiK'iinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının "<>25'iııi
geçmeyen innıkıi

Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları;
psikotekni cihazları; ozonoterapi.
oksijenoterapi. aeroterapi, suni teneffüs
veya diğer terapik teneffüs cihazları

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı.
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen.
imalat

Kullanılan li'mı
girdilerin kı> metinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %25"ini
geçmeyen imalat

Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri
(mekanik parçaları ve değiştirilebilen
filtreleri olmayan koruyucu maskeler
hariç)

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı.
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40"ını
geçmeyen.
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %25'ini
geçmeyen imalat

Maddelerin (metal, ağaç, dokumaya
elverişli madde, kağıt, plastik maddeler
gibi) sertliğini, dayanıklılığını,
mukavemetini, elastikiyetini veya diğer
mekanik özelliklerini denemeye ve
kontrol etmeye mahsus makina ve
cihazlar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat

Hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri
aletler, termometreler, pirometreler,
barometreler, higrometreler ve
psikometreler (kaydedici tertibatı olsun
olmasın)~ve bunların birbirleriyle
kombine halde olanları

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat

Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya
değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye
veya muayenesine mahsus alet ve
cihazlar (debimetreler, seviye
göstergeleri, manometreler.
kalorimetreler gibi) (9014, 9015, 9028
veya 9032 pozisyonlarındaki alet ve
cihazlar hariç)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat

Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve
cihazlar (polarimetreler, refraktometreler,
spektıometreler. gaz veya duman tahlil
cihazları): akışkanlığı, gözenekliliği,
genleşmeyi, yüzey gerilimini veya
benzerlerini ölçmeye veya muayeneye
mahsus alet ve cihazlar; ısı. ışık ve ses
ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve
cihazlar (pozmetreler dahil); mikrotomlar

Kıülanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat

Gaz. sıvı ve elektrik sayaçları (bunların
kalibre cihazları dahil)
- Aksam ve parçalar

?.^x

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat
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9030

Devir adedi sayaçları.' üretim sayaçları.
taksimetreler, milometreler. pedometreler
ve benzerleri; hız göstergeleri ve
takometreler (9014 ve 9013
pozisyonundakiler hariç); stroboskoplar
Elektriki miktarları ölçmeye veya
muayeneye mahsus osiloskop, spektrum
analizörleri ve diğer alet ve cihazları
(9028 pozisyonundaki elektrik sayaçları
hariç): alfa. beta. gama. X- ışını, kozmik
veya diğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye
veya bulmaya mahsus alet ve cihazlar

veya

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün tabrika çıkış fiyatının % 40*ını
geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin '
kıymetini geçmeyen.
imalat

(4)
Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'umı
geçmeyen imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün tabrika çıkış fiyatının % 40"ım
geçmeyen imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat

.«Kas»,.
9031

Bu Fasılın herhangi bir yerinde
belirtilmeyen veya yer almayan ölçme
veya muayene alet, cihaz ve makinaları;
profil projektörleri

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40"ını
geçmeyen imalat

9032

Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat

9033

90. Fasılda yer alan makina, alet ve
cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar
(bu Fasılın başka yerinde belirtilmeyen
veya yer almayan)

KuIİanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 4Ö'ıhı
geçmeyen imalat

y Fasıl 91

Saatler ve bunların aksam ve parçaları

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat

aşağıda belirtilenler hariç;
9105

Diğer saatler

-kulanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen.
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat

9109

Saat makinaları (tamamlanmış ve
birleştirilmiş)

-kulanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat

9110

Tamamlanmış saat veya saat makinaları
(biıieştirilmemiş veya kısmen
birleştirilmiş) (şablonlar);
tamamlanmamış saat makinaları
(birleştirilmiş); saat makinalarının
taslakları

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, 9114
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat
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(I)

veya

(4)

9111

Saatlerin zarfları ve bunların aksam ve
parçaları

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı.
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 4()*ını
geçmeyen.
imalat

Kullanılan liim
girdilerin kı\ metinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unıı
geçmeyen imalaı

9112

Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu
fasıldaki eşyaya ait benzeri zarflar ve
bunların aksam ve parçaları

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı.
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen.
imalat'

Kullanılan tüm
girdilerin kıvmcıiııiıı
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %3(>-ıtııu
geçmeyen imalat

9113

Saat kayışları ve bunların aksam ve
parçaları:
- Adi metalden olanlar (kaplanmış olsun
olmasın) veya kıymetli metallerle
kaplanmış olanlar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmeyerı'imalat

- Diğerleri

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen imalat

Fasıl 92

Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve
aksesuarı

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
Ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat

Fasıl 93

Silahlar ve mühimmat; bunların aksam,
parça ve aksesuarı

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen imalat

v Fasıl 94

Mobiyalar; yatak takımları ve benzeri
doldurulmuş eşya; tarifenin başka
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
aydınlatma cihazları; reklam lambaları,
ışıklı tabelalalar. ışıklı isim plakaları ve
benzerleri; prefabrik yapılar

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat.
veya

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %40'ını
geçmeyen imalaı

S
fil
'^•U'lNf>;

aşağıda belirtilenler hariç;
y 9401 ve
v 9403

Adi metalden mobilya (Metrekare
ağırlığı 300 gram veya daha az olan
dolgusuz pamuklu kumaş kaplanmış)

9401 veya 9403 pozisyonlarındaki
kullanılmaya hazır formlardaki pamuklu
mensucattan,
- kıymeti ürünün fabrika çıkış kıymetinin
%25'ini aşmaması,
- kullanılan diğer girdilerin menşeli olması
ve 9401 veya 9403 pozisyonları dışındaki
bir pozisyonda yer alması koşuluyla.
imalat

/•<:.€
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9405

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen
veya yer almayan aydınlatma cihazları
(projektörler ve sahne projektörleri dahil)
ve bunların aksam ve parçaları: tarifenin
başka yerinde belirtilmeyen veya yer
almayan sabit bir ışık kaynağına sahip
reklam lambaları. ışıklı isim tabelaları ve
benzeri eşya ve bu eşyanın aksam ve
parçaları

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 5()'smi
geçmeyen imalat

9406

Prefabrik yapılar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen imalat

v Fasıl 95

Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri;
bunların aksam, parça ve aksesuarı

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat

(4)

aşağıda belirtilenler hariç;
9503

Diğer oyuncaklar: eğlence amacıyla
küçültülmüş modeller ve benzeri
modeller (hareketli olsun olmasın); her
tür bilmeceler (puzzle)

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı.
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen,
imalat

y 9506

Golf sopaları ve bunların aksamı

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat.
Bununla birlikte, golf sopası başları
yapımına mahsus kabaca şekil verilmiş
bloklar kullanılabilir.

y Fasıl 96

Çeşitli mamul eşya
aşağıda belirtilenler hariç;

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat

y 9601 ve
y 9602

Yontulmaya elverişli hayvansal, bitkisel
ve mineral maddelerden eşya

Aynı pozisyonda yer alan yontulmaya
elverişli "işlenmiş' girdilerden imalat

v 9603

Süpürgeler ve fırçalar (çalı süpürgesi ve
benzerleri, zerdeva ve sincap kılından
yapılan fırçalar hariç), elle kullanılmaya
mahsus mekanik süpürgeler (motorlular
hariç), boya yastık ve ruloları, silecekler
ve paspaslar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen imalat

9605

İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya
dikiş dikmekte veya elbise ve
ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları
sevahat takımları

Takımı oluşturan eşyalardan herbiıi takım
içerisinde olmaması halinde kendisine
uygulanacak kuralı karşılamalıdır.
Ancak, menşeli olmayan girdiler kıymetleri
takımın fabrika çıkış fiyatının %l 5' ini
geçmemek koşuluyla kullanılabilir.

9606

Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve
bunların diğer aksamı; düğme taslakları

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıldığı.
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen,
imalat

fs^'i
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(3)

veya

%I2

Yazı makinaları için şeritler ve benzeri
şeritler (mürekkepli veya iz bırakacak
şekilde başka surette hazırlanmış)
(makaralı veya kartuşlu olsun olmasın):
ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun
olmasın, kutulu veya kutıısuz)

\ 9613

Piezo-ateşleyici çakmaklar

y%U

Pipolar ve pipo lüleleri

Kabaca şekil verilmiş bloklardan imalat

Fasıl 97

Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve
antikalar

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(4)

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir
pozisyonda sınıflandırıklığı.
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
geçmeyen.
imalat
Kullanılan 9613 pozisyonunda yer alan tüm
girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu geçmeyen imalat

(S. Sayısı: 734)
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EK III
EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VE EUR.l DOLAŞIM BELGESİ İÇİN MÜRACAAT
Basım Talimatı
Her bir sertifika 210x297 mm.' ebadında olmalıdır; ölçülerde eksi 5mm. veya artı 8
mm.lik bir toleransa izin verilebilir. Kullanılan kağıt beyaz ve yazım .boyutunda
olmalı, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 25gr/m2 den az olmamalıdır,
Söz konusu sertifika, mekanik ve kimyasal araçlarla yapılabilecek tahrifatı gözle
görünür hale getiren yeşil meneviş desenli baskılı zemine sahip olmalıdır.

Taraf ülkelerin yetkili mercileri, sertifikaları bizzat basmak veya onaylanmış
basımevlerine bastırtmak hakkını saklı tutabilirler. İkinci durumda her bir serti lika.
onay işaretini havi olmalıdır. Her bir sertifika basımevinin isim ve adresini veya
basımevini tanıtıcı bir işareti taşımalıdır. Sertifika ayrıca kendisini tanıtıcı mahiyette
baskılı veya baskısız bir seri numarası taşımalıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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DOLAŞIM SERTİFİKASI
1.

İhracatçı (Adı. AçıK adresi, Ülke)

EUR.1

No A

000.000

Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz

arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifikadır.
3.

Malın Gönderildiği şahıs (Adı. Açık Adresi. Ülke) (Tercihe Bağlı)

Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı)

8.

(ilgili ülkeler, ülke grupları.veya alanlarını yazınız. ı
4.

Ürünlerin menşei
sayılan ülke, ülkeler
grubu veya alanlar

7.

Gözlemler

S.

9. Brüt ağırlık (kg)
veya diğer
ölçüler (Litre,
metreküp, v.s.)

Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri ; Eşyanın tanımı.

11. GÜMRÜK VİZESİ

Varış ülkesi veya
ülkeler grubu

10.

Faturalar
(Tercihe
Bağlı)

12. İHRACATÇI BEYANI
Aşağıda imzası bulunan ben. yukarıda
belirtilen
eşyanın
bu
belgenin
düzenlenmesi için gerekli olan koşullara
uygun olduğunu beyan ederim

Onaylanan Beyan
İhraç Belgesi2
Form

Yer ve tarih

No..

Gümrük İdaresi
Düzenleyen Ülke veya Alan
Tarih

(İmza)
(İmza)

Eşya ambalajlı değilse, yerine göro eşyalann sayısını veya 'dökme* olduğunu belirtiniz.
' Yalnız ihracatçı ülke kuratlannın gerekli gördüğü yerleri doldurunuz.
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DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMİ:

14.

KONTROLÜN SONUCU

Yapılan kontrol bu sertifikanın ( )
Belirtilen gümrük idaresince düzenlendiğini
— ' içerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermektedir
I
I

ve

I Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap
I vermediğini göstermektedir. (Ekteki açıklamalara
bakınız.)

Bu sertifikanın doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü
talep edilir.

(Yer ve tarih)

(Yer ve tarih )

Mühür

Mühür

(İmza)

(İmza)

(*) Uygun olan kutuya (X) işareti koyunuz.

|

NOTLAR
1.

Sertifikalar, silinmeler veya birbiri Üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler doğru olmayan kayıtların
üzerinin çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, sertifikayı düzenleyen kişi
tarafından paraf edilmeli ve düzenlendiği ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır.

2.

Sertifikaya kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir sıra numarası konulmalıdır.
Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan bir eklemeyi imkansız kılmak
üzere iptal edilmelidir.

3.

Eşyalar, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır.

\
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DOLAŞIM SERTİFİKASI İÇİN BAŞVURU
• 1.

ihracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke)

EUR.1

No A

000.000

Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz

arasındaki tercihli ticareti» kullanılan sertifika için başvurudur
3.

(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.)

Malın Gönderildiği Şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Gağlı)

4.

Ürünlerin menşei
sayılan ülke, Ülkeler
grubu veya alanlar

7.

Gözlemler

6.

Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Gağlı)

8.

Sıra No; Kolilerin marka ve İşaretleri, Sayı ve türleri ; Eşyanın tanımı.

5.

Varış ülkesi veya
ülkeler grubu

9. Brüt ağırlık (kg)
veya diğer ölçüler
(Litre, metreküp,
v.s.)

10. Faturalar
(Tercihe
Bağlı)

Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya "dökma" olduğunu belirtini*.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 734)

</

5 m » * ' '•'

- 152 İHRACATÇI BEYANI

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyaların ihracatçısı:
Eşyanın, ekli sertifikanın düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu BEYAN:
Eşyanın bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini İZAH:

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZO

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli gördükleri her türlü
destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından hesaplarımın kontrolünü ve
yukarıdaki eşyaların imalat işlemlerinin denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT;
Bu eşya için ekli sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ
Ederim.

(Yer ve tarih)

(İmza)

C) örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen reeksport edilen eşyalara ilişkin ithal evrakı, dolaşım
sertifikaları, faturalar, imalatçı beyanları, vs.
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EK IV
Fatura Beyanı
Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır
Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.

Türkçe Uyarlama
İşbu belge (Gümrük Onay No:... ) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi
açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin
tercihli menşeli maddeler olduğunu
beyan eder.
Bulgarca Uyarlama
H3H0CHTeJI5IT H a npOflyKTHTe, IIOKpHTH OT HaCTOJimHfl

pa3peuıeHHe Ks.

flOKyMeHT

(MHTHHHeCKO

(!)), fleiüiapHpa, OCBCH aKO He e HCHO yKa3aHO

npoTHBHOTo, ve Te3H npojryKTH ca OT

npe^epeHUHajıeH npoH3xo,a (2) -

İngilizce Uyarlama
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No
... ') declares that, except where othenvise clearly indicated, these products are of
preferential origin2.
Fransızca Uyarlama,/

'

L'exportateur des produits couverts par le present document (autorisation
douaniere n°
(1)), declare que, sauf indication claire du coritraıre, ces
produits ont Toriğine preferentielle
(2).

." Fatura Beyanı" bu Protokolün 22. maddesi anlamında, onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında,
onaylanmış ihracatçının izin numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı onaylanmış ihracatçı
tarafından yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal, edilmeli veya bu bölüm boş
bırakılmalıdır
Ürünlerin menşei belirtilmelidir.
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Almanca Uyarlama
Der Ausführer (Ermachtigter Ausführer: Bewilligungs-Nr
(1)), der Waren.
auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklürt, dap diese Waren, sovveit nicht
anders angegeben, praferenzbegünstigte
Ursprungsvvaren sirid (-).

(Yer ve Tarih)
(İhracatçının
imzası
ve
beyanı
imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı
şekilde yazılmalıdır.)

:••£•
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Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.
Protokol'Un 21(5). maddesine bakınız. İhracatçının imzalamasının istenmediği hallerde, imzadan
muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir.
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Dönem : 20

Yasama Yılı: 3

T.B.M.M.

(S. Sayısı: 492)

Tuz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696)
T.C.
' Başbakanlık.
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı: B.02.0.KKGI 101-16215489

17.12.1997

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 9.12.1997 tarihinde kararlaştırılan "Tuz Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Mesut Yılmaz
Başbakan
GENEL GEREKÇE
Tuz Kanununun 1 inci maddesi uyarınca Devlet Tekeli altında bulunan ham tuz istihsali bir
Kamu İktisadî Kuruluşu şeklinde örgütlenmiş bulunan, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İş
letmeleri (Tekel) Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Kamu İktisadî Kuruluşları 233 sayılı Kamu
İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi uyarınca, kendi
lerine verilen görev ve kamu hizmetlerini ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak verimlilik il
kesi doğrultusunda yürütmek zorundadırlar. Tekel Genel Müdürlüğünün toplam tuz üretimi içinde
payı % 2 olan kaynak tuzlaları ile % 5 olan kaya tuzlalarının bir bölümünde, emek-yoğun ve yük
sek maliyetli eski teknolojileri nedeniyle verimlilik yönünden ekonomik gereklere uygun bir üreti
min sürdürülmesi mümkün olmadığından, üretim faaliyetlerine son verilmiştir. Verimsiz görüldük
leri için hiç işletilmeyen veya sonradan işletilmesinden vazgeçilen tuzların, Tekel dışında kalan
gerçek ya da tüzelkişilerce ihracat kaydıyla ve Bakanlar Kurulu kararı istihsal edilmek suretiyle iş
letilmeleri mümkündür. Ancak, günümüzdeki Tuz Kanununun bu hükmü işlerlik kazanmamış ve
bir gerçek ya da tüzelkişinin ihracat taahhüdüyle tuz istihsal talebine rastlanılmamıştır.
Öte yandan, Tekel Genel Müdürlüğünce hiç işletilmeyen veya işletilmesinden vazgeçilmiş ba
zı tuzların özellikle besiciliğin yaygın olduğu bölgelerdeki belediye ve il özel idaresi gibi yerel ka
mu kuruluşlarınca işletilmelerine ilişkin talepler son yıllarda yoğunluk kazanmıştır. Tekel Genel
Müdürlüğünün tabi olduğu mevzuat ve personel ücretleri yönünden geldiği durumun emek-yoğun
bir üretimi kârlı ve verimli kılmadığı, buna karşılık yerel kamu kurum ve kuruluşlarının farklı ba
zı avantajlara sahip bulunduğu dikkate alındığında her şeye rağmen belirli bir ekonomik değeri bu
lunan bu rezervlerin ulusal ekonomiye kazandırılması ve özellikle hayvancılığın önemli bir girdi
sinin sağlanması. Tuz Kanununda yapılacak bu değişiklikle imkân dahiline girecektir.
Anayasamızın 168 inci maddesinde, "tabiî servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu
altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı devlete aittir." hükmü yer almakta ve "Devlet bu
hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabiî servet ve kaynağın ara
ma ve işletmesinin, gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzelkişiler eliy
le yapılması kanunun açık iznine bağlıdır." denilmektedir.

- 2 Kanuna eklenen birinci fıkra hükmü Devlet tekelinin belirli şartlar altında Tekel İdaresi dışın
da kalan kamu kurum ve kuruluşları tarafından da işletilmesini mümkün kılacak ve ham tuz üreti
mindeki Devlet tekeline aykırılık teşkil etmeyecektir.
Diğer yandan, kanuna eklenen ikinci fıkra ile, Tekel Genel Müdürlüğünce yürütülen her türlü
tuzlaların işletilmesi görevinin Bakanlar Kurulunca izin alınmak ve süresi 40 yılı geçmemek kay
dıyla bağlı ortaklıklar veya iştirakler teşkil etmek suretiyle de yerine getirmesine imkân tanınarak,
Anayasanın 168 inci maddesine uygun şekilde başta Deniz Tuzlası olmak üzere özel sektörün tuz
lalarını moderniasyonuna ve kapasite artırma çalışmalarına katkıda bulunması, böylece son yıllar
da artan tuz talebinin karşılanması ve ihracat potansiyelinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. - Kanuna eklenen birinci fıkra ile Tekel İdaresince hiç işletilmemiş veya işletilme
sinden vazgeçilmiş kaya ve kaynak tuzlalarının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilmeleri
ne, Bakanlar Kurulu kararıyla izin verileceği düzenlenmektedir.
Diğer yandan kanuna eklenen ikinci fıkra ile de Tekel Genel Müdürlüğünce yürütülen her tür
lü tuzlaların işletilmesi görevinin Bakanlar Kurulundan izin alınmak ve süresi 40 yılı geçmemek
kaydıyla bağlı ortaklıklar ve iştirakler teşkil etmek suretiyle de yerine getirilmesine imkân tanın
maktadır.
Madde 2. - Yürürlük maddesidir.
Madde 3. - Yürütme maddesidir.
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No.: 1/696
Karar No. : 32

19.1.1998

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bakanlar Kurulunca hazırlanarak 17.12.1997 tarihinde Türkiye BüyükMillet Meclisi Başkan
lığına sunulan ve Başkanlıkça 22.12.1997 tarihinde tali komisyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza ha
vale edilen "Tuz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun
15.1.1997 tarihinde yaptığı 31 inci Birleşimde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Eyüp Aşık baş
kanlığında, Maliye Bakanlığı, Hazine ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlıkları ile Tekel Genel
Müdürlüğü temsilcilerinin de katılmaları ile incelenip, görüşülmüştür.
Bilindiği gibi, Anayasamızın 168 inci maddesi, tabiî servetlerin ve kaynakların aranması ve iş
letilmesine ilişkin hususların Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğunu hükme bağlamıştır.
Ayrıca, 11.12.1936 tarih ve 3078 sayılı Tuz Kanununun değişik 1 inci maddesinde, ülkemiz
de tuz üretiminin Devlet tekeli eliyle yapılacağı hükmü yer almaktadır. Sözkonusu maddede
15.2.1952 tarih ve 5881 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile, gerçek veya tüzelkişilere ihraç etmek
kaydı ile ham tuz kaynaklarını işletme imkânı yaratılmış olmasına rağmen, günümüzde Tuz Kanu
nunun bu hükmü işlerlik kazanamamış ve gerçek ya da tüzelkişilerin ihracat taahhüdüyle tuz kay
naklarını işletme talebi olmamıştır. Bu nedenle, Tekel Genel Müdürlüğü, 233 sayılı Kamu İktisadî
Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi uyarınca, Kamu İktisadî
Kuruluşlarının kendilerine verilen görev ve kamu hizmetlerini ekonomik ve sosyal gereklere uy-
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- 3 gun olarak verimlilik ilkesi doğrultusunda yerine getirir hükmünü de dikkate alarak yüksek mali
yetli, eski teknoloji ve aşırı personel istihdamı gibi nedenlerle verimliliklerini yitiren bazı tuz işlet
melerinin faaliyetlerine son vermiştir.
Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; ekonomik açıdan verimsizliği dikkate alınarak kapatılmış
olmasına rağmen, rasyonel işletilmesi halinde verimli olabilecek kaynak ve kaya tuzu ocakları ile
hiç işletilmemiş ham tuz kaynaklarının ulusal ekonomiye kazandırılması için, yerli veya yabancı
sermayeli özel sektör kuruluşlarınca işletilebilmesine imkân sağlayacak gerekli yasal düzenleme
lerin yapılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.
Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakerelerde,
- Devletin ekonomik alanda üretici konumundan çıkarak, denetleyici ve düzenleyici faaliyet
lere yönelmesi gerektiği, böylece aslî fonksiyonları olan eğitim, sağlık ve adalet hizmetlerine ye
terli kaynak tahsisi imkânının yaratılacağı,
- Ülkemizde devletin ekonomide tekel konumunda bulunduğu bir çok sahadan çekilmesinin,
çağdaş devlet anlayışının bir gereği olduğu,
- Sözkonusu tasan kapsamının, Anayasamızın mevcut hükmü de dikkate alınarak, daha da ge
nişletilmesinin ülke yararına olacağı,
İfade edilmiştir.
Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise;
- Hükümet programında, Kamu İktisadî Kuruluşlarının özelleştirilmesinin hızlandırılması için
gerekli yasal tedbirlerin alınacağı, ifadesine yer verildiği bu çerçevede, Devlet tekellerinin kaldırıl
ması için çok geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldığı,
- Devletin tekel konumunda bulunduğu bir çok sahada, yerli ve yabancı sermayeli pek çok
özel sektör kuruluşunun yatırım yapmak için taleplerinin olduğu,
- Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan bazı illerde evvelce Tekel Genel Mü
dürlüğünce işletilen, ancak, ekonomik açıdan işletilmesinde yarar görülmeyerek kapatılan kaya tu
zu ocaklarının, yörede bulunan özel sektör kuruluşlarınca besicilik alanında değerlendirilmek üze
re işletilmek istendiği,
- İzmir-Çamaltında bulunan kaynak tuzlalarında da başta yabancı firmalar olmak üzere özel
sektör kuruluşlarınca modernizasyonu ve kapasite artırımı yapılarak bölgede bulunan sanayi kuru
luşlarının talebini karşılayabilecek ve ihracat potansiyeli yaratabilecek imkânların var olduğu,
Dile getirilmiştir.
Bu görüşmeleri takiben tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin
görüşülmesine geçilmiştir.
Tasarının;
- Çerçeve 1 inci maddesi, kapsamının genişletilmesi ve özel teşebbüsün de kapsama dahil
edilmesinin temini amacıyla, birinci fıkrasında yer alan "diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca" iba
resinin "gerçek veya tüzelkişilerce" şeklinde değiştirilmek ve ikinci fıkrasında da yer alan "bağlı
ortaklıklar veya iştirakler" ibaresinden önce gelmek üzere "gerekirse yabancıların da dahil olaca
ğı" ifadesi eklenmek suretiyle,
- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri ise aynen,
Kabul edilmiştir.
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Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur
Başkan
Biltekin Özdemir
Samsun

Başkanvekili
Metin Şahin
Antalya

Sözcü
Hüseyin Yayla
Hatay

Kâtip
Miraç Akdoğan
Malatya

Üye
Mustafa Küpeli
Adana

Üye
/. Ertan Yülek
Adana

Üye
Aydın Tümen
Ankara

Üye
Süleyman Hatinoğlu
Artvin

Üye
Cafer Tufan Yazıcıoğlu
Bartın

Üye
Abbas Inceayan
Bolu

Üye
Mustafa Çiloğlu
Burdur

Üye
Ertuğrul Yalçınbayır
Bursa

Üye
Ali Rahmi Beyreli
Bursa

Üye
Hilmi Develi
Denizli

Üye
^
Aslan Polat
Erzurum

Üye ;
Mustafa Balcılar
Eskişehir

Üye
Halil Yıldız
İsparta
(İmzada bulunamadı)

Üye
Refik Araş
İstanbul

Üye
Ali Topuz
İstanbul
(İmzada bulunamadı)

Üye
Algan Hacaloğlu
İstanbul

Üye
Esat Bütün
Kahramanmaraş

Üye
Şinasi Altıner
Karabük

. Üye
Çetin Bilgir
Kars

Üye
Hadi Dilekçi
Kastamonu

Üye
Nurettin Kaldırımcı
Kayseri
(İmzada bulunamadı)

Üye
Necdet Tekin
Kırklareli
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Üye
Hayrettin Uzun
Kocaeli

-

Üye
Süleyman Çelebi
Mardin

Üye
Doğan Baran
Niğde

Üye
Abdüllatif Şener
Sivas
(İmzada bulunamadı)

Üye
Cevat Ayhan
Sakarya

Üye
Yıldırım Aktürk
Uşak
Üye
Hasan Çağlayan
Çorum
(İmzada bulanamadı)
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

TUZ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

TUZ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPIL
MASI HAKKINDA KANUN TASARISI

MADDE 1.-11.12,1936 tarihli ve 3078
sayılı Tuz Kanununun değişik 1 inci maddesine
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

MADDE 1. - 11.12.1936 tarihli ve 3078
sayılı Tuz Kanununun değişik 1 inci maddesine
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Tekel İdaresince hiç işletilmemiş veya iş
letilmesinden vazgeçilmiş kaya ve kaynak tuz
lalarının, bu İdarece belirlenecek usul ve esaslar
dahilinde mahallî ihtiyaçların karşılanması
amacıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca
işletilmelerine, Bakanlar Kurulu kararıyla izin
verilebilir.

"Tekel İdaresince hiç işletilmemiş veya iş
letilmesinden vazgeçilmiş kaya ve kaynak tuz
lalarının, bu İdarece belirlenecek usul ve esaslar
dahilinde mahallî ihtiyaçların karşılanması
amacıyla gerçek veya tüzelkişilerce işletilme
lerine, Bakanlar Kurulu kararıyla izin verile
bilir.

Tekel İdaresi, her türlü tuzlaların işletilme
si görevini, Bakanlar Kurulundan izin alınmak
ve süresi 40 yılı geçmemek kaydıyla, bağlı or
taklıklar veya iştirakler teşkil etmek suretiyle de
yerine getirebilir.".

Tekel İdaresi, her türlü tuzlaların işletilme
si görevini, Bakanlar Kurulundan izin alınmak
ve süresi 40 yılı geçmemek kaydıyla, gerekirse
yabancıların da dahil olacağı, bağlı ortaklıklar
veya iştirakler teşkil etmek suretiyle de yerine
getirebilir."
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- 7 (Hükümetin Teklif Ettiği Metin)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 2. - Tasarının 2 rici maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

A. Mesut Yılmaz
Başbakan
Dev. Bakanı ve Başb. Yard.
Millî Sav. Bak. ve Başb. Yard.
B. Ecevit
/. Sezgin
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
H. Özkan
G. Taner
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
/. Saygın
Y. Seçkiner
Devlet Bakanı
Devlet Bakam
Prof. Dr. S. Yıldırım
Prof. Dr. H: S. Türk
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı V.
M. Gürdere
/. Sezgin
Devlet Bakanı V.
Devlet Bakanı
Işılay Saygın
Prof. Dr. Ş. Gürel
Devlet Bakanı
• Devlet Bakanı
M. Yılmaz
Dr. I. Çelebi
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
B. Kara
R. Şahin
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
E. Aşık
C. Kavak
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
R. K. Yücelen
H. Gemici
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
O. Sungurlu
M. Batallı
Dışişleri Bakanı V.
İçişleri Bakanı
Ş. Gürel
M. Başesgioğlu
Millî Eğitim Bakanı
Maliye Bakanı
H. Uluğbay
Z. Temizel
Sağlık Bakanı
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. İ. Özsoy
Y. Topçu
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Ulaştırma Bakanı
M. Taşar
N. Menzir
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Prof Dr. N. Çağan
Y. Erez
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
Kültür Bakanı
M. C. Ersümer
/. Talay
Orman Bakanı
Turizm Bakanı
E. Taranoğlu
/. Gürdal
Çevre Bakanı V.
R. K. Yücelen

i©:
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Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Madde
lerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/549)
T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.0.KKGI101-1119/4759

9.12.1996

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca
11.11.1996 tarihinde kararlaştırılan "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Başbakan

GENEL GEREKÇE
Türk Silahlı Kuvvetlerinin hareket kabiliyeti yüksek, modern ve daha profesyonel bir yapıya
kavuşturulması çalışmaları çerçevesinde, bu amaca uygun yeni personel rejimi de gelişen ihtiyaç
lara göre şekillendirilmektedir.
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 9.8.1993 tarihli ve 499 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile yapılan kapsamlı değişikliklerle, Anayasa Mahkemesince de iptal edil
miş bulunan "Terfide Baraj" uygulaması yerine, terfilerin, en üstün yeterlik derecesinden başlamak
üzere, üst rütbelerdeki kadro açığına göre yapılmasına ilişkin esaslar yürürlüğe konulmuş olup, uy
gulamaya 1997 yılından itibaren de fiilen başlanılacaktır.
Silahlı Kuvvetler personelinin terfi için değerlendirilmesine esas olan ve halen uygulanmakta
olan sicil sisteminin, terfilerde kadro esasına geçilmiş olması durumu da dikkate alındığında, per
sonelin niteliklerinin daha objektif kriterlerle ölçülebilmesinde yetersiz kalacağı değerlendirilmek
tedir.
Mevcut sistemde; Subay ve astsubayların terfi için değerlendirilmelerinde, sadece son rütbede
aldıkları sicil notlarının ortalaması dikkate alınmakta, personelin geçmişi ile bir bütün olduğu ana
fikri sisteme tam olarak yansımamaktadır. Örneğin; 3 yıllık bekleme süresi olan yarbay rütbesin
de, sadece bu yıllara ait sicil notlarının ortalaması dikkate alındığından, personelin geçmişteki 18
yılı değerlendirme dışında kalmakta ve maddî ve manevî sorumluluk aldığı, meslek yaşamının en
önemli bölümlerinden biri olan "kıt'a hizmeti" dönemlerine ilişkin siciller not ortalamasına dahil
edilememektedir.
Bu durumun; sicil notlarının genelde birbirine yakın olduğu ve bazı sınıflarda 1 puan içine 4045 kişinin sıkışmış olduğu bir sistemde, terfide kadro uygulamasına geçilmesiyle de, son rütbede
ki sicil notları az farkla önde olan personelin, tüm meslek yaşamındaki performansı çok daha yük-
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sek olan personelin önüne geçmesi ve dolayısıyla terfisinin engellenmesi gibi hakkaniyetle bağdaş
mayan bir ortamın yaratılmasına neden olacağı değerlendirilrnektedir.
Sicil sisteminin belirtilen zafiyetini giderecek mahiyette ve daha objektif bir değerlendirmeyi
esas olan sistemin oluşturulmasına imkân tanımak maksadıyla hazırlanan Tasarı ile, 926 sayılı Ka
nunun 3 üncü maddesinde yer verilmiş bulunulan sicil notu, sicil notu ortalaması, yeterlik notu ve
sicil tam notu kavramları yeniden tanımlanarak, rütbe terfilerinde personelin geçmişe yönelik per
formansının da dikkate alınmasını sağlayacak düzenlemelere yer verilmekte ve Kanunun albaylık
ve general-amiralliğe terfi ile ilgili, geriye doğru incelemeyi esas alan 54 üncü maddesi ile de pa
ralellik sağlanması amaçlanmaktadır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. - Madde ile; genel gerekçede açıklanan hususlar doğrultusunda, 926 sayılı Kanunun
3 üncü maddesinde yer verilmiş bulunulan, sicil notu, sicil notu ortalaması, yeterlik notu ve sicil
tam notu kavramları yeniden tanımlanmaktadır.
Madde 2. - Madde ile; subay ve astsubayların terfi için değerlendirilmelerinde, son rütbedeki
sicil notları yerine, personelin geçmişteki performansının da değerlendirilebilmesine imkân tanı
mak amacıyla, 926 sayılı Kanunun terfi şartları ve esaslarına ilişkin 38 inci maddesinde değişiklik
yapılmakta ve Silahlı Kuvvetler personeli için düzenlenmekte olan sicil belgelerinde sınıf ve rütbe
özellikleri yanında görev özelliklerinin de dikkate alınabilmesine imkân tanınmaktadır.
Madde 3. - Madde ile; tasarının 1 inci maddesi çerçevesinde sicil notu ortalaması tanımında
yapılan düzenlemeye paralel olarak 926 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendinde yer alan albayların sonraki yıllardaki terfi şartlarına ilişkin esaslar belirlenmektedir.
Madde 4. - Madde ile; tasarının 1 inci maddesi çerçevesinde sicil notu ortalaması tanımında
yapılan düzenlemeye paralel olarak, astsubayların terfi esaslarına ilişkin 926 sayılı Kanunun 85 in
ci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi yeniden düzenlenmektedir.
Madde 5. -Tasarı ile; yapılan düzenlemeler sonucunda, tanımlanmasına ihtiyaç kalmayan "sı
ralama notu" tanımının, Kanunun 3 üncü maddesi metninden çıkarılması öngörülmektedir.
Madde 6. - Yürürlük maddesidir.
Madde 7. - Yürütme maddesidir.
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Millî Savunma Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Mîllî Savunma Komisyonu
•

8.4.1997

> Esas No. : 1/549
Karar No.: 25
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanarak 9.12.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına sunulan ve 12.12.1996 tarihinde Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edi
len "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 2.4.1997 tarihinde yaptığı 11 inci Birleşiminde Hükümeti
temsilen Millî Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip
görüşülmüştür.
Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde;
Türk Silahlı Kuvvetlerinin hareket kabiliyeti yüksek, modern ve daha profesyonel bir yapıya
kavuşturulması çalışmaları çerçevesinde yeni personel rejiminin de şekillendirilmesi gerektiği,
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 9.8.1993 tarihli ve 499 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile yapılan kapsamlı değişikliklerle, Anayasa Mahkemesince de iptal edil
miş bulunan "Terfide Baraj" uygulaması yerine, terfilerin, en üst yeterlilik derecesinden başlamak
üzere ve üst rütbelerdeki kadro açığına göre yapılmasına ilişkin esasların yürürlüğe konulduğu ve
1997 yılından itibaren de fiilen uygulamanın başlayacağı,
Halen uygulanmakta olan sicil sisteminin, terfilerde kadro esasına geçilmiş olması ve sadece
son rütbede alınan sicil notlarının ortalamasını dikkate alması buna karşılık personelin maddî ma
nevî sorumluluk aldığı meslek yaşamının en önemli bölümü olan kıt'a hizmeti dönemine ait sicil
notlarını dikkate almaması nedeniyle yetersiz kaldığı,
Tasarının sicil sisteminin belirtilen zaafiyetlerini giderecek mahiyette ve daha objektif bir de
ğerlendirmeyi sağlayacak şekilde hazırlandığı ve sicil tanımlamalarını da güncelleştirdiği,
görülmektedir.
Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde;
1988 yılında 3475 sayılı Kanun ile 926 sayılı Kanunda yapılan ve "Terfide Baraj" sistemini
getiren düzenlemenin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği, bunun üzerine 9.8.1993 tarihinde 499
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin çıkarıldığı,
Tasarının da temel olarak bu Kanun Hükmünde Kararnameye dayandığı ve getirilen yeni sicil
sistemiyle tüm safahatın dikkate alınacağı ve özellikle de albaylıktan general ve amiralliğe geçişte
çok daha objektif bir ölçü getireceği,
Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği "Terfide Baraj" sisteminin rütbelere göre % 5 ila % 10 gi
bi sınırlamalara dayandığı, Yüksek Askerî Şuraya bu sınırlar içerisinde gidildiği,
Şeklinde görüşler dile getirilmiştir.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeleri ve Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamaları
takiben Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçil
miştir.
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Çerçeve 1 inci maddesi ile değiştirilen 926 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki, (k) bendi de,
kabul edilen önerge doğrultusunda değiştirilmek suretiyle,
Çerçeve 1 inci maddesi de bu değişikliğe uygun olarak ve (k) bendi eklenmek suretiyle,
Kabul edilen önerge doğrultusunda ve çerçeve 1 inci maddeden sonra gelmek üzere 926 sayı
lı Kanunun 37 nci maddesinin (b) bendinin 1 numaralı alt bendini "1. Her yıl tespit edilen yeterli
lik derecesine göre saptanır." şeklinde değiştiren düzenleme Tasarıya yeni çerçeve 2 nci madde ola
rak eklenmek suretiyle,
Çerçeve 2 nci maddesi çerçeve 3 üncü madde olarak aynen,
Çerçeve 3 üncü maddesi, çerçeve 4 üncü madde olarak aynen,
Çerçeve 4 üncü maddesi, çerçeve 5 inci madde olarak aynen,
5 inci maddesi, 6 nci madde olarak aynen,
Yürürlüğe ilişkin 6 nci maddesi, verilen önerge doğrultusunda Kanunun hükümlerinin
31.8.1997 tarihinden itibaren yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği şeklinde değiştirilmek üzere ve 7
nci madde olarak,
Yürütmeye ilişkin 7 nci maddesi ise 8 inci madde olarak aynen,
Kabul edilmiştir.
Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan

Başkanvekili

Ahmet Sezai Özbek

Ahmet Bilge

Kırklareli

Ankara

Kâtip

Üye

Hüseyin Art

. M. Sıddık Altay

Konya

Ağrı
(İmzada bulunamadı)

Üye

Üye

Haydar Oymak

Rıza Ulucak

Amasya

Ankara
(Muhalefet şerhimi verdim)

Üye

.

Üye

Cengiz Altınkaya

Yüksel Aksu

Aydın

Bursa
(İmzada bulunamadı)

Üye

Üye

Ali Coşkun

Metin Işık

istanbul

İstanbul

Üye

. Üye

Şadan Tuzcu

Hasan Gülay

İstanbul

Manisa
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Üye

Akın Gönen

Mehmet Emin Aydın

Niğde

Siirt

(İmzada bulunamadı)
Üye

•

Abdullah Örnek
Yozgat
MUHALEFET ŞERHİ
MÜmtazen terfi edecek subaylardan sicil notu ortalamaları % 95 (dahil) üzerinde olanlar ara
sından o yıl belirlenen kontenjan nispetinde tespit yapılması öngörülmüştür.
Bu değerlendirmeye giren subayları en iyi tanıyan, doğal olarak en yakın sicil amirleri olan ta
bur ve alay komutanlarıdır.
Değerlendirilmeye giren subaylann tüm askerlik hayatlarmca aldıkları sicil notları, takdir ve
taltifleri, övünç madalyaları dahil değerlendirilecektir ve -muhtemelen- öyle olmaktadır.
Ancak, onay makamı olan üçüncü sicil amiri durumundaki sayın kuvvet komutanları (Jandar
ma Gn. Kom. dahil) nun bu personeli yeteri kadar tanıma imkânı olduğunu kabul etmek -kana
atimce- muhaldir.
Bu bakımdan, sayın kuvvet komutanlarına intikal edecek bilgilere -ki bu bilgiler önceki sicil
amirleri okuyabilir- göre değil; kendi karargâh elemanlarına bir kez daha inceletmek suretiyle ka
rar vermelerinin uygun olacağı kanaatindeyim.
Sayın komutanların bu suretle, daha objektif bir karara varmasına imkân vermeyen bu oluşu
ma karşı olduğumu arz ederim.
Millî Savunma Komisyonu Üyesi
Rıza Ulucak
Ankara
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- 6 HÜKÜMETİN TEKLÎF ETTİĞİ METİN
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1. - 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun
3 üncü maddesinin (m), (n), (p) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"m) Sicil notu : Sicil belgelerine sicil üstlerince yapılan işaretlemelerin, Sicil Yönetmeliğinde
belirlenecek esaslar dahilinde, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca nota
tahvil edilmesi sonucu bulunan notların ortalamasıdır.
n) Sicil notu ortalaması : Teğmenlik ve astsubay çavuşluk için bulunulan rütbede, üsteğmen
lik ve astsubay kıdemli çavuşluk için teğmenliğe ve astsubay çavuşluğa nasıptan itibaren, daha üst
rütbeler için ise üsteğmenlik ve astsubay kıdemli çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren alınan mute
ber sicil notlarının ortalamasıdır.
p) Yeterlik notu :
1. General-amiral rütbelerinde; bulunulan rütbedeki sicil notlarının ortalaması ile değerlendir
me notunun toplamıdır.
2. Albay rütbesinde; sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamıdır.
r) Sicil tam notu : Sicil belgelerinde yazılı niteliklerden herbiri için, Sicil Yönetmeliğinde gös
terilecek notların toplamıdır."

MADDE 2. - 926 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
"Birinci fıkrada belirtilen şartlara haiz olan subayların terfileri aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Yükselme sırasına girmiş bulunan teğmen-yarbayların, sicil notu ortalamaları tespit edilir
ve sınıfları içerisinde (kurmay subaylar kendi sınıflarında) yeterlik derecesine göre sıralanırlar. Bi
lahare bu sıralama esas alınmak suretiyle; teğmen-binbaşılar için sicil notu ortalaması sicil tam no
tunun % 60 ve daha yukarısı, yarbaylar için % 70 ve daha yukarısı olanlardan bir üst rütbedeki kad
ro açığı, kadarı en üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilir. Diğer
teıfi şartlarını haiz olduğu halde üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terfi edemeyenler derece
ilerlemesi yaparlar. Bu Kanunun 36, 58 ve 65 inci maddelerine göre 30 Ağustos tarihinden sonra
teıfi etme durumunda olanların, terfi eden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı
şartı aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri derhal yapılır.
b) Albaylar : Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca yükselme sırasına
giren albaylardan, sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar tespit edi
lir. Bunlar sicil notu ortalamasına göre kendi sınıfları içerisinde, kurmaylar sınıflarına bakılmaksı
zın kendi aralarında (Hava Kuvvetlerinde pilot ve hava yer kurmaylar ayrı ayrı) sıralanırlar. Bu şe
kilde sıralanan albaylardan sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 70 ve daha yukarısı olanların
sicil dosyaları Yüksek Askerî Şuraya gönderilir. Yüksek Askerî Şura bunları 54 üncü madde esas
larına göre değerlendirmeye tabi tutar.
c) Üstün başarılı yüzbaşı ve binbaşıların terfi esasları: Yüzbaşı ve binbaşıların bu rütbelerine
ait bekleme sürelerinin bitiminden 1 yıl önce bu rütbelere ait her yılkı sicil notu, sicil tam notunun
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- 7 MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1. - 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun
3 üncü maddesinin (k), (m), (n), (p) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
k) Yeterlik derecesi: Sicil notu ortalamasına göre aynı sınıf ve rütbede olan subayların ve ast
subayların kendi aralarındaki derecelenmeleridir.
m) Sicil notu : Sicil belgelerine sicil üstlerince yapılan işaretlemelerin, Sicil Yönetmeliğinde
belirlenecek esaslar dahilinde, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca nota
tahvil edilmesi sonucu bulunan notların ortalamasıdır.
n) Sicil notu ortalaması : Teğmenlik ve astsubay çavuşluk için bulunulan rütbede, üsteğmen
lik ve astsubay kıdemli çavuşluk için teğmenliğe ve astsubay çavuşluğa nasıptan itibaren, daha üst
rütbeler için ise üsteğmenlik ve astsubay kıdemli çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren alınan mute
ber sicil notlarının ortalamasıdır.
p) Yeterlik notu :
1. General-amiral rütbelerinde; bulunulan rütbedeki sicil notlarının ortalaması ile değerlendir
me notunun toplamıdır.
2. Albay rütbesinde; sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamıdır.
r) Sicil tam notu : Sicil belgelerinde yazılı niteliklerden herbiri için, Sicil Yönetmeliğinde gös
terilecek notların toplamıdır."
MADDE 2. - 926 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1. Her yıl tespit edilen yeterlik derecesine göre saptanır.
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
% 95 ve daha yukarısı olanlar sicil notu ortalaması en üstün olandan başlanarak rütbelerine göre
kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan subaylardan, sicil notu ortala
ması en üstün olanlardan başlanmak suretiyle Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanınca uygun görülenler, kendi sınıf mevcudunun; muharip sınıflar için % 4'ü, yardımcı sınıflar için %
2'si oranında bir Üst rütbeye yükseltilebilirler.
Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf, rütbe ve görevlerin özel
liklerine göre ne surette, kimler tarafından, hangi zamanlarda doldurulacağı, sicil notunun verilme
esasları ve birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sebeplerle terfi edemeyenlerin gelecek
yıldaki terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı, sivil değerlendirme denetleme kurullarının kuruluş
ve çalışma esasları ile görevleri ve ayrıca üstün başarı sebebiyle terfi usul ve şartlan Subay Sicil
Yönetmeliğinde gösterilir."
MADDE 3. T 926 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"c) Yükselme sırasına giren albayların sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 70 (dahil) ve
üzerinde olan, ancak Yüksek Askerî Şuraca yapılan değerlendirmede kadrosuzluk nedeniyle tuğgeneral-tuğamiral rütbelerine yükselemeyen albaylar ile sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 70
(hariç)'den az olan albaylar,"
MADDE 4. - 926 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
"a) Yükselme sırasına girmiş bulunan astsubayların sicil notu ortalaması tespit edilir ve bun
lar sınıfları içerisinde yeterlik derecelerine göre sıralanırlar. Bilahare bu sıralama esas alınmak su
retiyle; sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar, en üstün yeterlilik
derecesinden başlamak üzere kadro açığı kadar bir üst rütbeye terfi ettirilirler."
MADDE 5. - 926 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (ş) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MADDE 3. - Tasarının çerçeve 2 nci maddesi çerçeve 3 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir.

MADDE 4. — Tasarının çerçeve 3 üncü maddesi çerçeve 4 üncü madde olarak aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 5. - Tasarının çerçeve 4 üncü maddesi çerçeve 5 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir.
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MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Başbakan
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.
T. Tayan
Devlet Bakanı
N. Ercan
Devlet Bakanı V.
Ö. Barutçu
Devlet Bakanı
N.Kurt
Devlet Bakanı
N.K. Zeybek
Devlet Bakanı
M. S. Ensarioğlu
Devlet Bakanı
B. Aksoy
Devlet Bakanı V.
B. Aksoy
Devlet Bakanı V.
N.Kurt
Devlet Bakanı
B. Şeker
Adalet Bakanı
Ş. Kazan
İçişleri Bakanı
M. Akşener
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. M. Sağlam
Sağlık Bakanı
Y. Ahuna
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. Demirci
Sanayi ve Ticaret Bakanı V.
Y. Aktuna
Kültür Bakanı
/. Kahraman
Orman Bakanı V.

Devlet Bakanı
F. Adak
Devlet Bakanı
Doç. Dr. A. Gül
Devlet Bakanı
Prof. Dr. S. Tekir
Devlet Bakanı
M. Altınsoy
Devlet Bakanı
L. Esengün
Devlet Bakanı -.
A. C. Tunç
Devlet Bakanı
G. Dağtiaş
Devlet Bakanı
T. R. Güneri
Devlet Bakanı
Prof. Dr. S. Günbey
Devlet Bakanı
Dr. A. Demircan
Millî Savunma Bakanı
T. Tayan
Maliye Bakanı
Doç. Dr. A. Şener
Bay. ve İskân Bakanı
C. Ayhan
Ulaştırma Bakanı
Ö. Barutçu
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı
N. Çelik
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı V.
F. Adak
Turizm Bakanı V.
B. Şeker
Çevre Bakanı V.

M. Sağlam

N. Çelik
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CMillî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
MADDE 6. - Tasarının 5 inci maddesi 6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.
MADDE 7. - Bu Kanun 31 Ağustos 1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
MADDE 8. - Tasarının 7 nci maddesi 8 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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Dönem: 20

Yasama Yılı: 2

T.B.M.M.

(S. Sayısı: 382)

211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68
inci, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu ve
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
Geçici 139 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628)
T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.0.KKG/101-1224/3167

28.7.1997

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca
24.7.1997 tarihinde kararlaştırılan "211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun
68 inci, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Mesut Yılmaz
Başbakan
GENEL GEREKÇE
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesine göre; Sağlık Bakanlığı (Mil
lî Savunma Bakanlığında görevli personel için bu Bakanlık) tarafından yetkili kılınan tam teşek
küllü hastahanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen ve Sağlık Bakanlığınca onaylanan raporlara
göre yurt içinde tedavilerinin mümkün olmadığı anlaşılan Devlet memurları yurtdışında tedavi et
tirilmekte ve bunların yol ve tedavi giderleri kurumlarınca ödenmektedir.
2. 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 inci maddesi ile 3269 sayılı
Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 20 nci maddesine istinaden;
Türkiye'de tedavi edilmeleri imkânı olmayan ve herhangi bir yabancı memlekette tedavileri müm
kün olabileceği Gülhane Askerî Tıp Akademisi Profesörler Kurulu raporu ile tespit edilen, subay,
askerî memur, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, yabancı memleketlerde yol, ikâmet,
iaşe ve tedavi masrafları Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca ödenmek
üzere tedavi ettirilmektedirler.
3. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair 3671 Sa
yılı Kanunun 4 üncü maddesine göre de; milletvekillerinin, Yasama Organı üyeliği ile açıktan atan
dığı bakanlık görevi sona erenlerin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ve
ölenlerin dul ve yetimlerinin tedavileri yurtdışı dahil olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce sağlanmaktadır.
4. Buna karşılık, 657, 211 ve 5434 sayılı Kanunların ilgili maddelerinde belirtilmediğinden;
görevdeki Devlet memurları ve kamu görevlilerinin kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fert
leri, emekli, adî malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bunların kanunen bakmakla
yükümlü bulundukları aile fertleri ve dul ve yetim aylığı alanlar yurt dışı tedavi imkânlarından is
tifade edememekte ve mağdur olmaktadırlar.
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5. Anayasamızın öngördüğü genel sağlık sigortasının kurulamamış olması nedeniyle, çalışan
lar ve emeklilerin sosyal güvenlikleri açısından hayatî öneme haiz olan bu konudaki düzenlemeler,
özel yasalardaki hükümler çerçevesinde yürütülmektedir. Bilindiği üzere, maaşlardan Emekli San
dığına verilen emekli keseneklerinin belirli bir bölümü, hizmetteki ve emekli personel ile aile fert
lerinin tedavi giderlerini karşılamak amacıyla alınmaktadır.
Buna karşılık, Türkiye'de tedavisi mümkün olmayan hastalıkların yurt dışında tedavi ettiril
mesi imkânının, sadece görevdeki personel ile sınırlı tutulması sosyal güvenlik prensiplerine de uy
gun düşmemektedir. Bu gibi hastalıkların, görevdeki personelin ailelerinde ve özellikle yaş durum
ları itibariyle emeklilerde ve aile fertlerinde ortaya çıkması halinde, büyük maddî sıkıntılara neden
olmakta ve personelin moralini olumsuz şekilde etkilemektedir.
6. Anayasamızın 56 ncı maddesinde de belirtildiği gibi, vatandaşların hayatını, beden ve ruh
sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak Devletin temel görevleri arasındadır. Ülkemizin ekonomik ve
sosyal alanlardaki gelişmesine bağlı olarak, sağlık gibi çok önemli olan bir konuda Devletin çalı
şanlarına ve emeklilerine daha geniş sağlık imkânları sağlaması gerektiği değerlendirilmektedir.
7. Bu esastan hareketle hazırlanan Tasarı ile yurtiçinde tedavisi mümkün olmayan hastalık ve
sakatlıklara duçar olan;
a) Hizmetteki Devlet memurları ve kamu görevlilerinin bakmakla yükümlü oldukları aile fert
lerine,
b) Emekli, adî malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bunların kanunen bak
makla yükümlü bulundukları aile fertlerine,
c) Dul ve yetim aylığı alanlara,
yurt dışında tedavi imkânı sağlanması amaçlanmaktadır.
8. Ayrıca, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına yönelik usul ve esasların Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle tespit edilmesi öngörülmektedir.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. - Madde ile, subay, askerî memur, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların,
yurt içinde tedavisi mümkün olmayan hastalıklara duçar olan kanunen bakmakla yükümlü olduk
ları aile fertlerine, giderleri kurumlarınca karşılanmak üzere yurtdışında tedavi imkânı sağlanması
öngörülmektedir.
Madde 2. - Madde ile, Devlet memurlarının yurt içinde tedavisi mümkün olmayan hastalıkla
ra duçar olan kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine, iki yılı geçmemek ve giderleri
kurumlarınca karşılanmak üzere yurtdışında tedavi imkânı sağlanması amaçlanmaktadır.
Madde 3. - Madde ile, yurt içinde tedavisi mümkün olmayan hastalıklara duçar olan emekli,
adî malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bunların kanunen bakmakla yükümlü ol
dukları aile fertlerine ve dul ve yetim aylığı alanlara iki yılı geçmemek ve giderleri T.C. Emekli
Sandığınca karşılanmak üzere yurtdışında tedavi imkânı getirilmesi öngörülmektedir.
Madde 4. - Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına yönelik usul ve esasların, Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
Madde 5. - Yürürlük maddesidir.
Madde 6. - Yürütme maddesidir.
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- 3 Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/628
Karar No. : 111

14.8.1997

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 28.7.1997 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 30.7.1997 tarihinde Esas Komisyon
olarak Komisyonumuza, Tali Komisyon olarak da Millî Savunma Komisyonu ile Sağlık, Aile, Ça
lışma ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilen "211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet
Kanununun 68 inci, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu ve 5434 Sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 13.8.1997 tarihinde yaptığı 76 ncı Birleşiminde, Hüküme
ti temsilen Millî Savunma Bakanı İsmet Sezgin'in başkanlığında Millî Savunma ve Maliye Bakan
lıkları ile Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımıyla incelenip, görüşül
müştür.
Bilindiği gibi; yurtiçinde tedavisi mümkün olmayan hastalıklara duçar olan 657 ve 211 sayılı
Kanuna tabi kamu görevlileri, Sağlık Bakanlığı veya Gülhane Askerî Tıp Akademisi Profesörler
Kurulu raporları ile yurtdışında tedavi ettirilmekte ve bunların yol, tedavi ve diğer giderleri kurum
larınca karşılanmaktadır.
Ancak; anılan kişilerin kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri ile emekli, adî ma
lûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlananlar, bunların kanunen bakmakla yükümlü oldukları ai
le fartleri ve dul ve yetim aylığı alanlar yurtdışı tedavi imkânlarından istifade edememektedirler.
Tasarı ve Gerekçesi incelendiğinde;
- Yurtiçinde tedavisi mümkün olmayan hastalıklara duçar olan Devlet memurları ile subay, as
kerî memur, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların kanunen bakmakla yükümlü oldukla
rı aile fertlerine giderleri kurumlarınca,
- Emekli, adî malûllük, vazife malûllüğü aylığı bağlananlar ile bunların kanunen bakmakla
yükümlü oldukları aile fertleri, dul ve yetim aylığı alanlara giderleri T.C. Emekli Sandığınca,
Karşılanmak üzere yurtdışında tedavi imkânı getirilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır.
Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde;
- Tasarı ile sosyal güvenlik kuruluşlarının yeni bir malî külfet ile karşı karşıya bırakılmış ola
cağı, bu gibi uygulamaların, yaklaşık 1 katrilyon lira civarındaki açık ile hizmetlerini yürütmeye
çalışan ve sürekli aktüeryal dengesi bozulan sözkonusu kurumları, emekli maaşlarını ödeyemez du
ruma getireceğinin gözardı edilmemesi gerektiği,
- Sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenen primler ile yapılan tedavinin maliyetinin bir denge
içinde değerlendirilmesinde fayda mülâhaza edildiği,
- Vatandaşlarımızın büyük bir bölümünün sosyal güvenliklerinin olmadığı ve yurtiçinde dahi
tedavi imkânlarının bulunmadığı bir ortamda çok cüz'i miktarda görevlinin yararlanabileceği bir
imkânın yaratılmasının hakkaniyet kuralları ve sosyal devlet anlayışı ile bağdaşmayacağı,
Şeklindeki eleştirilerin yanında;
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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- Tasan ile getirilen uygulamanın sosyal güvenlik kuruluşlarına yeni malî yükler getireceğin
den hiç kuşku duyulmadığı, ancak malî dengelerin sağlanması pahasına sağlık problemlerinin gözardı edilmesinin de mümkün olamayacağı, insan hayatına saygı ile yakından ilgili olan bu Tasarı
nın ulvî bir amaç taşıdığı ve olumlu bulunduğu,
- Modern Devlet anlayışında vatandaşların sağlık hakkının temel haklar arasında değerlendiril
diği, Anayasamızla da bu hakkın güvence altına alındığı, sosyal güvenlik sistemimizin bir eksikliği
nin giderilmesine yönelik olarak getirilen uygulamanın memnuniyet verici bulunduğu, ancak gerçek
ihtiyaç sahiplerinin yararlandırılmasının ve istismara meydan verilmemesinin temenni edildiği,
Şeklinde olumlu görüşler de ifade edilmiştir.
Ayrıca; yurtdışındaki tedavi masraflarının yıllar itibarıyla ne kadar olduğu, sosyal güvenlik
kuruluşlarına getireceği malî külfetin hesaplanıp hesaplanmadığı, şeklindeki sorulara Hükümet adı
na yapılan açıklamalarda,
- Mevcut mevzuata göre, yurtdışı tedavi imkânının sadece aktif çalışan personele verildiği ve
bu ödemelerin de çalıştıkları kuruluşlarca yapıldığı,
- 1996 yılı itibarıyla, genel ve katma bütçeli kuruluşlar ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca ya
pılan sağlık harcamalarının yaklaşık 214.4 trilyon civarında bulunduğu, bu harcamanın 34 trilyon
lirasının T.C. Emekli Sandığınca yapıldığı, sözkonusu tedaviler için yıllık ortalama 250-300 kişi
nin yurtdışına gönderildiği, bu konuda oldukça titiz davranıldığı, genellikle kanser veya organ nak
li gibi çok ciddî konularda bu imkânın sağlandığı,
- Sosyal güvenlik kurumlarının fınansal sıkıntı içinde bulunduğu düşüncesine katılındığı, an
cak bu kurum rahatsızlığının aktif-pasif iştirakçi dengesizliğinden kaynaklandığı, sağlık harcama
ları için yapılacak tasarrufun bu kurumlarda arzu edilen rahatlığı sağlamayacağı,
ifade edilmiştir.
Yapılan bu görüşmeleri takiben Tasarı ve Gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Tasarının;
•
v
- Çerçeve 1 inci maddesi; Genel Bütçe içerisinde; Sahil Güvenlik Komutanlığının ayrı bir büt
çe olarak yer alması nedeniyle, uygulama sırasında yapılacak harcamaların anılan kuruluş bütçe
sinden karşılanabilmesini teminen, metinde yer alan "veya Jandarma Genel Komutanlığınca" iba
resinin "Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca" şeklinde değiştirilme
si ve son cümlede yer alan "Jandarma Genel Komutanlığının" ibaresinden "nın" ekinin metinden
çıkarılması suretiyle,
- Çerçeve 2, 3,4 ve yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 ve 6 nci maddeleri aynen,
Kabul edilmiştir.
- Tasarının başlığı, kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde yeni
den düzenlenmiştir.
Raporumuz, Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Başkanvekili
Biltekin Özdemir
Metin Şahin
Samsun
Antalya
Sözcü
Kâtip
Hüseyin Yayla
Miraç Akdoğan
Hatay
Malatya
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_ 5 Üye

Üye
î. ErtanYülek
Adana

Mustafa Küpeli
Adana

(İmzada Bulunamadı)
Üye
Mehmet Büyükyılmaz
Adana
Üye
Mehmet Ekici
Ankara
Üye
Ataullah Hamidiı
Batman
(İmzada Bulunamadı)

Üye
Aydın Tümen
Ankara
Üye
Cafer Tufan Yazıcıoğlu
Bartın
Üye
Abbas İnceayan
Bolu

Üye

Üye

Mustafa Çiloğlu
Burdur
Üye
Necati Güllülü
Erzurum
Üye
Refik Araş
İstanbul
Üye

Hasan Çağlayan
ı

Osman Kılıç
İstanbul
Üye
Ali Topuz
İstanbul
Üye
Çetin Bilgir
Kars
Üye
Nurettin Kaldırımcı
Kayseri
(Muhalefet Şerhim Eklidir)
Üye
Mehmet Ali Yavuz
Konya
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Çorum
Üye
Şamil Ayrım
İğdır
Üye
Mehmet Aydın
İstanbul
Üye
Algan Hacaloğlu
İstanbul
Üye
Esat Bütün
Kahramanmaraş
Üye
Fethi Acar
Kastamonu
(İmzada Bulunamadı)
'Üye
Mustafa Ünaldı
Konya
(Muhalifim. Muhalefet Şerhim
Eklidir)
Üye
Süleyman Çelebi
Mardin
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Mustafa Bahri Kibar
Ordu
Üye
Cevat Ayhan
Sakarya
(Muhalefet Şerhim Eklidir)
Üye
Abdullatif Şener
Sivas
(İmzada Bulunamadı)

Üye
AhmetNeidim
Sakarya
'
Üye
Ertuğrul Eryılmaz
Sakarya
Üye
Mehmet Yaşar Ünal
Uşak

Üye
Yıldırım Aktürk
Uşak
(Muhalefet Şerhim Eklidir)
MUHALEFET ŞERHİ
Erken emeklilik uygulamaları sonucu aktüeryal drengeleri günden güne bozulan ve bugün
yaklaşık 1 Katrilyon liraya ulaşan toplam açıklanyla hizmetlerini yürütmeye çalışan ve acil önlem
alınmadığı takdirde emeklilerimizin maaşlarını ödeyemez duruma düşücekleri bilinen sosyal gü
venlik kurumlarımıza bu tasarı ile yeni ve önemli bir külfet yüklenmektedir.
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına, ödenen prim ve kesenekler ile karşılanmaya çalışılan tedavi
giderlerinin maliyetinde bir denge gözetilmesi önemli ve gereklidir.
- Yurtdışı tedavi giderleri günümüzde çok pahalıdır.
- Yıllar itibariyle, yurtdışı tedavi giderlerinin ne gibi bir seyir izlediği ve bu tasarının kanun
laşması halinde yıllık ne kadar malî yükle karşı karşıya kalınacağı konularında belli bir fikir sahi
bi olunamamıştır.
- Tasarıda sağlık raporlarının tasdikinde Sağlık Bakanlığı dışında, Millî Savunma Bakanlığı,
Jandarma Genel Komutanlığı da sisteme dahil edilmektedir. Oysaki raporun tekemmülünde tek
yetkili mercinin Sağlık Bakanlığı olması gerekir.
- Tasarının kanunlaşması halinde, toplam malî yükün telafi edilemeyecek boyutlara ulaşacağı
bugünden tahmin edilebilmektedir.
Yukarıda özetlenen nedenlerle tasarıya ve içeriğine muhalifim..
Yıldırım Aktürk
Uşak
MUHALEFET ŞERHİ
211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'
ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yaparak Emekli me
murların, memur ve emeklilerin bakmakla mükellef oldukları kişilerin, dul ve yetimlerinin yurtdı
şında tedavilerine imkân verecek bir mevzuat düzenlemesi getiren 1/628 sayılı kanun tasarısı ile il
gili muhalefet şerhimiz aşağıda arzedilmiştir.
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1. Dışarda tedavi masrafları çok yüksekttir.
2. Dışarda tedavi masraflarının yıllar itibari ile ne kadar olduğu, (Emekli Sandığı, SSK ve BağKur mensupları için) açıklanamamıştır. Bu bilgilerin hazırlanması gerekir.
3. Bu tasarı ile yurtdışı tedavi giderleri, yıllık olarak, nekadar olacaktır?
4. Tasarı kanunlaştığı takdirde Sosyal Güvenlik Kurumlarının ve diğer kurumların yurtdışı te
davi giderleri ne ölçüde artacaktır. Bu husus belli değildir.
5. Tasarıda sağlık raporlarının tasdikinde Salğık Bakanlığı dışında, Millî Savunma Bakanlığı
ve Jandarma Genel Komutanlığıda devreye sokulmaktadır. Raporun tekemmülünde tek yetkili ma
kamın Sağlık Bakanlığı olması gerekir.
6. Tasarının yasalaşmasıyla ortaya çıkabilecek toplam malî yük, olağanüstü boyutlara ulaşabi
lir.
Cevat Ayhan

Nurettin Kaldırımcı

Prof. Dr. Mustafa (İnaldı

Sakarya

Kayseri

Konya
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- 8 HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
211 SAYILI TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNUNUN 68 İNCİ, 657 SA
YILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 209 UNCU VE 5434 SAYILI TÜRKİYE
CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNUN GEÇİCİ 139 UNCU MADDELERİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1. —4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68
inci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Profesörler Kurulu raporu ile yurtiçinde tedavilerinin
mümkün olmadığı tespit edilen subay, askerî memur, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş
lar ve bunların eşleri, bakmakla yükümlü bulundukları ana, baba ve aile yardımına müstehak ço
cukları ile erbaş ve erler tedavi için yurtdışına gönderilirler. Bunların harcırahları ve tedavi gider
leri, Millî Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığınca ödenir. Ancak, yukarıda be
lirtilen rapor, Millî Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığının tasdiki ile tekemmül
eder."
MADDE 2. — 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 30.5.1973 tarih
li ve 5 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 209 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.
"Sağlık Bakanlığı (Millî Savunma Bakanlığında görevli personel için bu Bakanlık) tarafından
yetkili kılınan tam teşekküllü hastahanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen ve Sağlık Bakanlığın
ca onaylanan raporlara göre yurtiçinde tedavilerinin mümkün olmadığı anlaşılan devlet memurları
ile bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve aile yardımına müstehak çocukları te
davi için yurtdışına gönderilirler. Bunların harcırahları ve tedavi giderleri kurumlarınca ödenir.
Yurtdışında tedavi müddeti 2 yılı geçemez. Bu müddet içinde acil haller hariç olmak üzere rapor
da gösterilen hastalıktan başka yapılan tedavi giderleri ödenmez ve bu tedavi için müddet uzatıla
maz. Tedavi süresi altı ayı geçtiği takdirde ilgili yabancı sağlık kurumundan alınan ve tedavinin de
vamı zaruretini gösteren rapor, sağlık ataşeliği veya misyon şefliğince hastanın kurumuna ve Sağ
lık Bakanlığına gönderilir. Bu işlem, her altı ayda bir tekrarlanır."
MADDE 3. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun Geçici 139 uncu maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerden; Sağlık Bakanlığı (Türk Silâhlı Kuvvet
lerinden emekli personel ile dul ve yetimleri için Millî Savunma Bakanlığı) tarafından yetkili kılı
nan tam teşekküllü hastahanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen ve Sağlık Bakanlığınca (Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinden emekli personel ile dul ve yetimleri için Millî Savunma Bakanlığınca) onay
lanan raporlara göre yurtiçinde tedavilerinin mümkün olmadığı anlaşılanlar, yurtdışında tedavi et
tirilirler. Bunların harcırah ve tedavi giderleri T.C. Emekli Sandığı tarafından ödenir. Tedavi müd
deti iki yılı geçemez. Bu müddet içinde acil haller hariç olmak üzere raporda gösterilen hastalıktan
başka yapılan tedavi giderleri ödenmez ve bu tedavi için müddet uzatılamaz. Tedavi süresi altı ayı
geçtiği takdirde ilgili yabancı sağlık kurumundan alınan ve tedavinin devamı zaruretini gösteren ra
por, sağlık ataşeliği veya misyon şefliğince T.C. Emekli Sandığına ve ilgisine göre Sağlık Bakan
lığı veya Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. Bu işlem her altı ayda bir tekrarlanır."
MADDE 4. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 inci maddesinin
(a) fıkrası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu maddesinin ikinci fıkrası
hükümleri dikkate alınarak, yurtiçinde tedavilerinin mümkün bulunmadığına karar verilenlerin teTUrkiye Büyük Millet Meclisi
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_ 9 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞÎ METİN
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU, DEVLET MEMURLARI KANUNU
VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI

MADDE 1.-4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68
inci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Profesörler Kurulu raporu ile yurtiçinde tedavilerinin
mümkün olmadığı tespit edilen subay, askerî memur, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş
lar ve bunların eşleri, bakmakla yükümlü bulundukları ana, baba ve aile yardımına müstehak ço
cukları ile erbaş ve erler tedavi için yurt dışına gönderilirler. Bunların harcırahları ve tedavi gider
leri, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca
ödenir. Ancak, yukarıda belirtilen rapor, Millî Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Komutan
lığının tasdiki ile tekemmül eder."
MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi,
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davi amacıyla yurtdışına gönderilmesine ve sözkonusu hükümlerin uygulanmasına yönelik usûl ve
esaslar, bu Kanunun yayımı tarihini müteakip altı ay içinde, Millî Savunma Bakanlığı, Sağlık Ba
kanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırla
nacak ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle tespit edilir.
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Mesut Yılmaz
Başbakan
Başb. Yrd. ve Millî Sav. Bakanı
Başb. Yrd. ve Devlet Bak.
B. Ecevit
/. Sezgin
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
G. Taner
H. Özkan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
/. Saygın
Y. Seçkiner
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Prof. Dr. S. Yıldırım
Prof. Dr. H. S. Türk
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
M. Gürdere
R. Serdaroğlu
Devlet Bakanı
Devlet Bakam
Prof. Dr. A. Andican
Prof. Dr.Ş. Gürel
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Dr. İ. Çelebi
M. Yılmaz
Devlet Bakanı '
Devlet Bakanı
R. Şahin
B. Kara
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
C.Kavak
E. Aşık
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
R.K. Yücelen
H. Gemici
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
M.Batalh
O. Sungurlu
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
M. Başesgioğlu
/. Cem
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Z. Temizel
H. Uluğbay
Bayındırlık ve iskân Bakanı
Sağlık Bakanı
Y. Topçu
H.İ. Özsoy
Ulaştırma Bakanı
Tarım ve Köyişleri Bakanı
N. Menzir
M. Taşar
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Prof. Dr. N. Çağan
Y. Erez
Enerji ve Tabiî Kayn. Bakanı
Kültür Bakanı
C. Ersümer
/. Talay
Turizm Bakanı
Orman Bakanı
/. Gürdal
E. Taranoğlu
Çevre Bakanı
Dr. İ. Aykut
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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MADDE 5. -Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 6. - Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

®
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